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Aviso de Licitação Tomada de Preços Nº 002/2022 - Edital de Licitação Nº
135/2022 - Processo Administrativo Nº 309/2022 - Objeto: Contratação de
empresa especializada para execução das obras e serviços de engenharia na
reforma e ampliação do Mercado Municipal, na Sede do Município de Boninal,
Estado da Bahia.
Edital de Licitação Nº 135/2022 - Tomada de Preços Nº 002/2022 - Processo
Administrativo Nº 309/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução das obras e serviços de engenharia na reforma e ampliação do mercado
municipal, na sede do município de Boninal, estado da Bahia, referente ao termo de
convênio Nº 408/2022, firmado com a CAR/SDR.
Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 014/2022 - Edital de Licitação Nº
133/2022 - Processo Administrativo Nº 289/2022 - Objeto: Contratação de
empresa especializada para fornecimento diário de gêneros alimentícios, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia.
Edital de Licitação Nº 133/2022 - Pregão Eletrônico Nº 014/2022 - Processo
Administrativo Nº 289/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento diário de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia.
Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 015/2022 - Edital de Licitação Nº
136/2022 - Processo Administrativo Nº 315/2022 - Objeto: Contratação de
empresa especializada, capaz de prestar serviços de infraestrutura de locação e
montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos, equipamentos de
sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros portáteis, locação/instalação de
grupo gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, durante a realização dos festejos juninos/2022, neste município de
Boninal, Estado da Bahia.
Edital de Licitação Nº 136/2022 - Pregão Eletrônico Nº 015/2022 - Processo
Administrativo Nº 315/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada,
capaz de prestar serviços de infraestrutura de locação e montagem/desmontagem
de estruturas físicas de palcos, equipamentos de sonorização, iluminação, toldos,
gradil, banheiros portáteis, locação/instalação de grupo gerador para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante a realização
dos festejos juninos/2022, neste município de Boninal, Estado da Bahia.
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 309/2022
O MUNICÍPIO DE BONINAL – CNPJ 13.922.612/0001-83, através da CPL
designada pelo DECRETO MUNICIPAL Nº 201/2022, TORNA PÚBLICO que
realizará licitação pública às 08H30MIN do dia 20/06/2022. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços de
engenharia na reforma e ampliação do Mercado Municipal, na Sede do
Município de Boninal, Estado da Bahia, referente ao Termo de Convênio nº
408/2022, firmado com a CAR/SDR. Critério de julgamento: MENOR PREÇO
GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis.
Telefone: (75) 3330-2375. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial:
https://www.boninal.ba.gov.br/.

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com
o Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
O edital completo e informações complementares poderão ser obtidas junto a
Coordenadoria de Licitações e Contratos, através do Setor de Licitações, nos
dias úteis, na sala da Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das
09:00HS as 12:00HS e das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo
telefone (75) 3330-2375 ou pelo e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.

Boninal - Bahia, 02 de junho de 2022.

Maria Conceição Rocha Santos
Presidente CPL
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 309/2022
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO
MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA,
REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 408/2022, FIRMADO COM A CAR/SDR.
EMPRESA: _______________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________
CNPJ: ___________________________________________________________
TELEFONE: ______________________WHATSAPP: _____________________
E-MAIL: __________________________________________________________

Tomamos conhecimento, através do acesso à página https://www.boninal.ba.gov.br/
(Diário Oficial do Município de Boninal), cópia do instrumento convocatório da licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 na forma acima identificada.
Local: ________________, _____ de _____________ de _________.

_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município
e essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo
acima)

e

envio

ao

Setor

Responsável

por

meio

do

e-mail:

licitacaopmboninal2021@hotmail.com
A não remessa do recibo de retirada do edital exime a Coordenadoria de Licitações e
Contratos (Comissão Permanente de Licitação), vinculado à Secretaria Municipal de
Finanças, da comunicação de eventuais alterações e/ou retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre a
presente licitação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 135/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309/2022
I.

DA REGÊNCIA LEGAL:

LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM SUA REDAÇÃO
ATUAL, E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.
II.

DOS ÓRGÃOS INTERESSADOS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO

III. DA MODALIDADE:
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
IV.

309/2022, DATADO DE 01/06/2022

DO TIPO DE LICITAÇÃO:

V.

MENOR PREÇO

DO REGIME DE EXECUÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

VI. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL
VII. DO OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO
MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA,
REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 408/2022, FIRMADO COM A CAR/SDR,
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES, CONSTANTES DOS
ANEXOS DESTE EDITAL.
IX – DO LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À
HABILITAÇÃO, PROPOSTAS DE PREÇOS E INÍCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES.
DATA: 20 DE JUNHO DE 2022
HORÁRIO: 08:30H (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS)
LOCAL: NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SITUADA NA SEDE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - RUA JOSÉ DE SOUZA GUEDES, NO
218 - CENTRO – BONINAL – BAHIA.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE GESTORA
FONTE

07/07 – SECRETARIA

0024

ELEMENTO DE
DESPESA /
NATUREZA DA
DESPESA
E 4490.51.00.00

PROJETO ATIVIDADE /
PROGRAMA DE
TRABALHO
1034

–

REFORMA
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MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE
XI. PRAZO
VIGÊNCIA

DE

0000

EXECUÇÃO

AMPLIAÇÃO
DO
MERCADO MUNICIPAL
– SEDE DE BONINAL

/

XII. PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

10% (DEZ) POR CENTO DO VALOR
05 (CINCO) MESES / 10 (DEZ)
ESTIMADO.
MESES.
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS
SOBRE ESTE EDITAL:
AS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO
CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO PRESTADAS PELA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, DIARIAMENTE, DAS 09:00HS AS 12:00HS E DAS 14:00HS AS 17:00HS,
NO ENDEREÇO ACIMA, PELO TELEFONE (75) 3330-2375 OU PELO E-MAIL:
licitacaopmboninal2021@hotmail.com.
TODAS AS DECISÕES E COMUNICAÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS,
INCLUSIVE O JULGAMENTO FINAL CLASSIFICATÓRIO SERÁ ANUNCIADO EM
SESSÃO PÚBLICA OU ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE BONINAL – BAHIA (https://www.boninal.ba.gov.br/).
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Maria Conceição Rocha Santos
Decreto Municipal nº 2010, datado de 03 de janeiro de 2022
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1700&c=95&m=0):
XIV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas:
14.1.1. Portadoras do Certificado de Registro Cadastral – CRC desta entidade da
Administração Pública ou da Secretaria da Administração do Estado da Bahia
(SAEB) ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
3º dia anterior à data do recebimento das propostas;
14.1.2. Que apresentarem os interessados credenciados;
14.1.3. Que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e
seus anexos e;
14.1.4. Que pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
14.2. Não poderão participar da Licitação, empresas que:
14.2.1. Tenham sido consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou do
Município de Boninal, Estado da Bahia;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – FL. 3/42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
6 - Ano - Nº 2026

Boninal
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.2.2. Estejam sob o regime de falência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação ou concordatárias;
14.2.3.
Figurem na última relação de suspensão, cancelamento de registro de
cadastro ou impedimento de licitar.
14.2.4. Sejam consorciadas.
14.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
14.2.6. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.
14.2.7.
8.666/93;

Se enquadrem nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº

14.2.8.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a
contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
14.2.8.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o
cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF
nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º,
inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
14.2.9. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura
Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança neste órgão contratante.
14.2.10. Que seja constituída por membros de sociedade que, em data anterior à
sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que
tenha objeto similar ao da empresa punida, ou estejam registradas no(a):
14.2.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) mantido pela Controladoria
Geral da União – CGU;
14.2.10.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNIA), disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça –
CNJ;
14.2.10.3. Lista de responsáveis declarados inidôneos para participar de
licitação na Administração Pública Federal, mantido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU);
14.2.11. Que não tenham cumprido, de forma satisfatória, contratos anteriormente
firmados ou que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram com
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quaisquer obrigações assumidas, quer com a Prefeitura Municipal de Boninal, quer
com outros órgãos e entidades da Administração Pública.
14.3. É vetada:
14.3.1. A participação na Licitação de mais de uma empresa sob o controle de um
mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
14.3.2. A representação a qualquer pessoa jurídica, nesta licitação, de mais de um
participante.
14.3.3. É vedada a participação do autor do projeto básico ou executivo, pessoa
física ou jurídica
14.3.4. A participação estabelecida no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
14.4. As licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito à Comissão, até 05
(cinco) dias antes da abertura da licitação, os erros e/ou omissões porventura
observados, que serão esclarecidos, também por escrito, até 02 (dois) dias antes da data
de abertura desta licitação.
14.5. A não comunicação no prazo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação dos
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação
posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.
14.6. Os procedimentos da licitação são públicos e franqueados ao público todas as suas
sessões. Todavia, as manifestações dos presentes, requerimentos, protestos etc. ficam
condicionadas à apresentação do respectivo documento de credenciamento da empresa
licitante.
14.7. Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou
fotocópia legível, desde que autenticada por tabelião de notas ou pelos membros da
Comissão de Licitação.
14.8. A não apresentação dos elementos exigidos neste item XIV e a apresentação de
propostas alternativas, ensejarão a inabilitação do concorrente.
14.9. Se houver qualquer documento vencido ou contrário aos exigidos neste Edital o
licitante será automaticamente inabilitado, mesmo que o CRC esteja dentro do prazo de
validade.
14.10. A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede
da empresa vencedora no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o certame,
para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”), condição essencial para
homologação e contratação.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua redação atual e legislação pertinente.
XVI – CREDENCIAMENTO
16.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em
nome de empresa licitante durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a
documentação de habilitação e as propostas de preços.
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16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante,
mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou
documento equivalente, disciplinado no item 16.3. e 16.4.
16.3. Os licitantes interessados em participar do certame NÃO NECESSITAM
ENCAMINHAR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS para entregar os envelopes com a
documentação e as propostas conforme disciplinado neste edital, podendo, inclusive,
encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, com a antecedência
necessária para chegada dos documentos antes da data e horário previsto para a
abertura dos envelopes, para o endereço:
a) SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SITUADA NA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - RUA JOSÉ DE SOUZA GUEDES, NO
218 - CENTRO – BONINAL – BAHIA. (SETOR DE LICITAÇÕES).
b) A correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a
Comissão de Licitação no endereço indicado no Item IX deste Edital e conter os
dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares,
com antecedência mínima de 01 (uma) hora do momento marcado para
abertura da sessão pública.
c) Caso os envelopes remetidos não sejam recebidos pela Comissão Permanente
de Licitação com a antecedência mínima de 01 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública, dar-se-à prosseguimento com a
abertura das propostas e licitantes presentes.
16.3.1. Os licitantes interessados em participar do certame PODERÁ AINDA
protocolar no Coordenadoria de Licitações e Contratos (Comissão Permanente
de Licitação) da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Boninal, no
endereço: RUA JOSÉ DE SOUZA GUEDES, NO 218 - CENTRO – BONINAL – BAHIA
- CEP: 46.740-000, MEDIANTE PRÉVIO AGENDAMENTO pelo email:
licitacaopmboninal2021@hotmail.com, atentando para as datas e horários finais
para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital.
16.3.2. Os envelopes também poderão ser entregues à Comissão Permanente de
Licitação no local, dia e horário estabelecidos no item IX deste Edital.
16.4. OS INTERESSADOS EM CREDENCIAR REPRESENTANTE DEVERÁ apresentar
ao Presidente da Comissão de Licitação EM SEPARADO DOS ENVELOPES “A” e “B” a
documentação disciplinada PARA CADA CASO DESCRITO NO ITEM 16.4.1 OU 16.4.2,
A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE NUMERADA PELO TOTAL DE
FOLHAS (1/10, 2/10... 10/10):
16.4.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Cópia do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição
de leitura) do sócio com poderes para representar a empresa, presente na sessão;
c) Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do
domicílio ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia
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poderão obter tal Consulta no site: http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente
atualizada.
c.1. Caso a Junta Comercial do Estado sede da licitante não disponibilize em seu
portal da rede mundial de computadores, a Consulta de Empresa indicada, poderá
a licitante substituir por documento oficial da Junta Comercial onde seja possível
constatar o histórico de alterações da empresa.
d) Comprovações previstas no item 16.5. deste edital.
16.4.2. Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado com poderes para tal:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de
quem assinar a credencial;
b) Procuração na forma da Lei ou documento equivalente apresentado em forma
de carta em papel timbrado da licitante, podendo-se adotar o modelo constante do
ANEXO III, contendo os dados de identificação do credenciado (nome, número do
documento de identificação e do CPF, endereço residencial), detalhando os
poderes para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório,
em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, assinado pelo titular ou
representante legal da licitante;
c) Cópia do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes
para assinar procuração do credenciamento (em perfeita condição de leitura);
d) Cópia do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em
perfeita condição de leitura);
e) Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do
domicílio ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia
poderão obter tal Consulta no site: http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente
atualizada.
e.1. Caso a Junta Comercial do Estado sede da licitante não disponibilize em seu
portal da rede mundial de computadores, a Consulta de Empresa indicada, poderá
a licitante substituir por documento oficial da Junta Comercial onde seja possível
constatar o histórico de alterações da empresa.
f) Comprovações previstas no item 16.5. deste edital.
16.5. No ato do credenciamento deverá ser apresentada ainda:
16.5.1. Para o(s) sócio(s) majoritário(s), mediante número do Cadastro de Pessoa
Física - CPF:
a) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas
da
União
(TCU),
obtida
no
site
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0) - devidamente
atualizada.
b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF),
expedido pela Secretaria da Receita Federal e obtida no site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaP
ublica.asp) - devidamente atualizada.
c) Certidão negativa de Improbidade Administrativa que comprove a
inexistência de Registo no CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
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Ato de Improbidade e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça,
obtida no (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) devidamente atualizada.
d) Impressão da consulta que comprove a inexistência de Registro no CEIS Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, obtida no site
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) - devidamente atualizada.
e) Impressão da consulta que comprove a inexistência de Registro no CNEP Cadastro
Nacional
de
Empresas
Punidas,
obtida
no
site
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=
asc) - devidamente atualizada.
16.5.2. Para sua personalidade jurídica (CNPJ):
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica que comprove a inexistência de
quaisquer registros nos seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União (TCU),
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Controladoria Geral da União (CGU) obtida
no site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br) - devidamente atualizada.
16.6. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a
apenas uma representação.
16.7. A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento aplicar-se-á
para cada caso as medidas a seguir elencadas:
16.7.1.
Se o(s) documento(s) ausentes forem de livre consulta na internet, A
Comissão Permanente de Licitação irá proceder à referida consulta e complementará a
credencial da licitante;
16.7.2.
Se o(s) documento(s) ausentes não forem de livre consulta na internet, a
licitante não terá o seu representante credenciado;
a) Terá o ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e o ENVELOPE
“B” - PROPOSTA DE PREÇOS, acolhidos; e,
b) Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor
recurso.
16.8. A CREDENCIAL DEVERÁ ESTAR NUMERADA, na ORDEM APRESENTADA no
item 16.4.1 OU 16.4.2 para cada caso (se sócio ou representante) mencionando o
número da folha pelo total de páginas, ou seja (1/x).
16.9. No ato do credenciamento dos respectivos representantes os licitantes deverão
entregar ao Presidente da Comissão declaração de sujeição às condições do edital de
licitação em epigrafe, preferencialmente, nos termos seguintes:
A empresa ......................................., situada à ............................, inscrita no
CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ......................
e inscrição municipal sob o nº ....................................., neste ato
representada, pelo(a) Sr(a). .............................., portador(a) da carteira de
identidade nº. ................................, emitido por ...................................,
inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº ....................., residente
e domiciliado (a) na .................................................................., declara
expressamente que aceita todas as condições estabelecidas no edital de
licitação e que a realização da licitação não implica necessariamente, em
contratação pelo município, o qual poderá revogar ou anular o certame, bem
como contratar, ou não, o objeto da licitação relativo à Tomada de Preços nº
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002/2022.
16.10. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVII - CERTIFICADO DE REGISTRO CADATRAL - CRC
17.1. O Certificado de Registro Cadastral – CRC deste Município ou da SAEB (Secretaria
da Administração do Estado da Bahia), e, dentro do seu prazo de validade substituirá os
documentos relativos à Habilitação Jurídica e a Regularidade Fiscal.
17.2. Em qualquer hipótese, fica esclarecido que a Administração poderá exigir da firma
vencedora, para a outorga de adjudicação, a apresentação dos documentos relacionados
neste Edital, cuja validade tenha expirado.
17.3. A não apresentação dos elementos exigidos neste item XVII e a apresentação de
propostas alternativas ensejarão a inabilitação da concorrente.
XVIII - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A”
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a documentação em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo a Comissão, antes
da homologação, solicitar o documento original para verificação.
18.1.1.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada por cartório competente (ou por servidor da administração
perfeitamente legível, com prazo vigente na data de realização do certame).
18.1.2.
Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena
de inabilitação), com índice de documentos, sem cortes de informações ou
rasuras e devidamente numeradas mencionando o número da folha pelo total de
páginas, ou seja (1/x), com o devido índice SOB PENA DE INABILITAÇÃO.
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE BONINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL
ENDEREÇO: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SITUADA NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - RUA JOSÉ DE SOUZA
GUEDES, NO 218 - CENTRO – BONINAL – BAHIA.
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2022
18.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com
foto) do(s) sócio(s) da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá estar
contemplado, dentre os objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou
compatíveis com o objeto da licitação;
d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da
Diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
18.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela
Secretaria da Receita Federal, devidamente atualizada.
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual e/ou
Municipal, devidamente atualizada.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do
licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela
Caixa Econômica Federal.
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.
18.3.1.
Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Ter apresentado a Declaração de Micro e Pequena Empresa modelo (ANEXO
VII) acompanhada da Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial
do Estado da Bahia (JUCEB) na fase de Credenciamento.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
b) 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 nº 8.666/93.
18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Comprovação de Registro da licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) para
com a entidade profissional competente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.
a.1. Para as empresas sediadas em outros estados deverá ser apresentado o visto
do CREA-BA ou CAU-BA, para execução da obra.
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
b.1. Comprovação da capacidade técnico operacional ou técnico-profissional,
mediante a apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitação e/ou apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT,
expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participarão da obra e/ou serviços, que demonstre a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT.
c) Indicação das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação;
d) Demonstração de equipe técnica para realização dos serviços: Relação nominal, em
separado, dos profissionais de nível superior da licitante, responsáveis pela execução dos
serviços, com declaração assinada pelos mesmos, autorizando a sua indicação para
compor a equipe.
d.1. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993,
por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição
seja aprovada pela Administração.
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e) Comprovação de que a pessoa jurídica possui em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional técnico qualificado com formação em
Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da
licitação.
e.1. A comprovação de que o(s) profissional(ais) de nível superior referido(s) na
alínea “e” do item 18.4 pertence(m) ao quadro permanente da empresa e/ou tem
vínculo contratual, deverá ser feita mediante apresentação do contrato de
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou que
tenha vínculo trabalhista ou mediante apresentação do CONTRATO SOCIAL e sua
última alteração se o técnico de nível superior for sócio-gerente, diretor ou dirigente
da licitante.
f) Comprovação de que a licitante realizou a visita técnica e tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação.
f.1. A visita técnica deverá ser realizada através de profissional qualificado,
integrante do quadro permanente da empresa licitante até o 3º (terceiro) dia útil
anterior a data do recebimento das propostas.
f.2. A referida visita deverá ser agendada previamente com a Secretaria Municipal
de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, pelo TELEFONE: (75) 99184-2941 ou email: jonh.agri@boninal.ba.gov.br cujo atestado emitido pela Prefeitura deverá
constar da documentação de habilitação.
f.3. Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira
responsabilidade dos Concorrentes.
f.4. Procedida a visita técnica o setor competente da prefeitura fornecerá
declaração ou atestado de visita técnica do local onde serão executadas as
obras/serviços, conforme modelo do ANEXO VIII.
f.5. A visita técnica poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo
responsável técnico da empresa.
g) DECLARAÇÃO, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis,
constando:
g.1. que aceita as condições estipuladas neste Edital;
g.2. que executará as obras e/ou os serviços de acordo com as diretrizes e normas
técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Boninal;
g.3. que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Boninal,
durante a execução dos serviços;
g.4. que dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessários à execução do objeto;
g.5. que tem conhecimento da posição geográfica do Município de Boninal, Estado
da Bahia;
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g.6. que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais
profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Boninal e que
estão aptos a participar desta licitação de acordo com a legislação em vigor;
g.7. O endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, WhatsApp,
número da identidade e do cadastro no CNPF/MF do seu representante em
exemplo, quando e se for o caso, e o nome, número da identidade, do cadastro no
CNPF/MF, o cargo e a função na empresa, de quem assinará o eventual Contrato.
h) Declaração sob as penas da lei DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA SUA
HABILITAÇÃO após o Cadastro, conforme modelo constante do ANEXO V. A declaração
deverá vir em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis.
i) Alvará de Licença, Localização e Funcionamento, compatível com o objeto desta
licitação, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
18.5. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Concordata, Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica a menos de 30 (trinta)
dias da abertura das propostas.
a.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.
b) Prova de que possui um capital mínimo igual ou superior a 10% (dez) por cento do
valor estimado da contratação, cuja comprovação deve ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida para esta data através de índices
oficiais.
c) Balanço Patrimonial na forma da Lei e demonstrações contábeis do exercício social
corrente que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há
mais de três meses da data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos
valores pela TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), pelo período decorrente entre o mês
do encerramento do exercício social e o mês da sessão de recepção dos envelopes de
Documentação e Proposta Comercial, sendo vedada a substituição das demonstrações
financeiras por balancetes ou balanços provisórios, observando-se o seguinte:
- Para sociedades anônimas, cópia do Balanço ou de sua Publicação Oficial, autenticada
por quaisquer das formas previstas no item 18.1 deste Edital.
d) Comprovação da boa situação financeira da empresa dar-se-á mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
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e) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá
comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (Dez por
cento) do valor total estimado da contratação.
18.6. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
18.6.1. Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme modelo do
ANEXO IV integrante do presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei
Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02. A declaração deverá vir
em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis pela Administração da
empresa.
XIX - ABERTURA DOS ENVELOPES
19.1. ENQUANTO PERDURAR A PANDEMIA DO COVID -19, A REUNIÃO DE
ABERTURA E DEMAIS SESSÕES QUE FOREM NECESSÁRIAS DEVERÁ OBEDECER
AOS SEGUINTES PROTOCOLOS DE SEGURANÇA:
19.1.1. ESTARÁ LIMITADA À PERMANÊNCIA DE 03 (TRÊS) REPRESENTANTES
NA SALA DE LICITAÇÕES.
a) Caso compareça mais de 03 (três) licitantes com representantes para a
sessão, a Comissão de Licitação realizará sorteio para selecionar os 03 (três)
licitantes a permanecerem na sala.
19.1.2. AS JANELAS E PORTAS DEVERÃO ESTAR ABERTAS E TODOS OS
PARTICIPANTES DEVERÃO UTILIZAR máscaras, protetor facial tipo face shield,
lavagem das mãos com água e sabão com frequência, utilização do álcool em gel
sempre que necessário.
19.1.3. Não será permitida a aglomeração de pessoas no corredor das
dependências do Prédio da Prefeitura onde funciona o Setor de Licitação
(LIMITADA A 02 (DUAS) PESSOAS NO CORREDOR DE ESPERA), caso em que,
havendo um número superior a 05 (CINCO) pessoas (03 (TRÊS) QUE SERÃO
SORTEADOS A PERMANECEREM NA SALA E 02 (DUAS) QUE SERÃO
PERMITIDOS ACOMPANHAREM NO CORREDOR), A Comissão de Licitação,
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realizará no sorteio indicado no item 19.1, letra “a”, para seleção dos
representantes que poderão acompanhar do corredor.
19.2. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no
dia, hora e local designados no item IX do presente Edital, podendo realizar tantas
sessões quantas forem necessárias ao completo exame dos documentos e propostas,
levando em conta seu volume e dando ciência a todos os licitantes das sessões que
designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma documentação
relativa à licitação.
19.3. O Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do ENVELOPE "A" DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, conferirá e examinará os documentos nele
contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
19.4. A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação,
restituindo fechados aos respectivos prepostos, os ENVELOPES "B" - PROPOSTA DE
PREÇOS das empresas inabilitadas.
19.5. Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas
apresentadas.
19.6. O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para
que registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo
ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam
análise mais apurada.
19.7. Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, forem decididos
de imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos
ENVELOPES "B" - PROPOSTA DE PREÇOS das empresas habilitadas, desde que haja
declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do
termo de renúncia de todos os participantes.
19.8. Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das
Propostas de Preços fechados em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados
por todos os presentes, para serem posteriormente, recolhidos e guardados em poder da
Comissão até a designação de nova data para a abertura das propostas.
19.9. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou
concedidos prazos para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida
qualquer retificação ou modificação das condições ofertadas.
19.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e
exigências deste Edital e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado,
para a execução do objeto do contrato.
XX - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"
20.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricada pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como
Proposta de Preços, endereçado à Comissão de Licitação, com indicação dos elementos
constantes dos itens III e VIII do Edital, além da Razão Social da empresa.
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – FL. 15/42

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
18 - Ano - Nº 2026

Boninal
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À
PREFEITURA MUNICPAL DE BONINAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL
ENDEREÇO: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SITUADA NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - RUA JOSÉ DE SOUZA
GUEDES, NO 218 - CENTRO – BONINAL – BAHIA.
ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
20.2. A Proposta de Preços e os documentos que a instruírem deverão estar em original,
digitados, apenas na frente sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas e assinada
pelo representante legal ou mandatário especificamente credenciado.
20.3. No caso de ser assinada por mandatário, será necessária a juntada da procuração
outorgada com especificação dessa finalidade.
20.4. Todas as páginas da proposta deverão ser rubricadas pela signatária da mesma e
as suas folhas devidamente numeradas.
20.5. PREÇO GLOBAL TOTAL a ser aplicado sobre os preços unitários para a execução
de todos os serviços relacionados na planilha quantitativa dos serviços (PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO “I”), conforme modelo da carta proposta, fornecido pela CPL
da Prefeitura, condição que, se não atendida, não validará a proposta, incorrendo,
inclusive, em desclassificação da mesma.
20.5.1. O valor global estimado para a contratação é de R$ 647.464,47 (seiscentos e
quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quareanta e sete
centavos).
20.5.2. Nos preços unitários propostos deverão estar compreendidos todos os custos,
investimentos, instalações, veículos, máquinas, equipamentos, materiais, ferramentas,
insumos, mão-de-obra, uniforme e equipamentos de proteção individual do trabalhador
(EPI), encargos sociais e trabalhistas, benefícios ao trabalhador, ônus decorrentes da
efetivação das garantias contratuais e da contratação de seguros exigidas neste edital e
demais despesas, inclusive BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), necessárias à perfeita
execução dos serviços, na forma estabelecida no Projeto Básico.
20.5.2.1. Os preços unitários aplicados nas planilhas, deverão ser apresentados em
moeda corrente no País, pela prestação dos serviços discriminados nas planilhas
com quantitativos constante do ANEXO II, fornecido por este edital.
20.5.2.2. A licitante deverá apresentar junto a proposta de preços a composição
detalhada de preços unitários de todos os serviços constantes das planilhas
orçamentárias, detalhando materiais, equipamentos e mão de obra com seus
respectivos índices, e contendo composição detalhada dos encargos sociais e o BDI
utilizado na composição dos preços unitários.
20.5.3. É obrigatória, sob pena de desclassificação sumária da Proposta Comercial, a
apresentação da mesma na forma acima descrita.
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20.5.4. Nos preços unitários propostos não deverão ser agregados nenhum encargo
financeiro, pelo prazo de pagamento, representando preço para pagamento à vista.
20.5.5. Os valores apresentados nas Propostas Comerciais devem se referir ao dia 1º
(primeiro) do mês da data limite fixada para apresentação dos Documentos de
Habilitação e da Proposta Comercial, que será considerada como a “data de referência
dos preços”.
20.6. O prazo de validade comercial da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias,
corridos, a contar da data da sua apresentação.
20.7. A Proposta Comercial deverá atender às condições e procedimentos estabelecidos
neste Edital seus Anexos, não sendo admitida a utilização de parâmetros de cálculos
diferentes destes para elaboração dos Preços Unitários, sendo liminarmente
desclassificadas as Licitantes que não atenderem aos requisitos solicitados ou
estabelecidos e/ou que apresentem propostas comerciais parciais e/ou incompletas.
20.8. Outros documentos eventualmente necessários para o atendimento das condições
do presente Edital, especialmente os relacionados com a demonstração de exeqüibilidade
dos preços unitários propostos.
20.9. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências
deste edital.
20.10. A proposta deverá ser apresentada por valores e por extenso.
XXI – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – MENOR PREÇO GLOBAL
21.1. A Comissão de Licitação analisará as planilhas dos licitantes, com as composições
analíticas de cada item, tomando-se como referência o orçamento divulgado no
instrumento convocatório.
21.1.1. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o menor
preço global, fazendo-se a classificação das demais em ordem crescente do valor do
multiplicador proposto.
21.1.2. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso,
prevalecerão estes últimos, para efeito da classificação.
21.1.3. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, a preferência de Contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se
seguem:
21.1.3.1. Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
21.1.3.2. 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.
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21.1.4. Em caso de sorteio lavrar-se-á ata específica.
21.1.5. A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e
aparelhamento técnico, considerados essenciais para o cumprimento do contrato.
21.2. Será desclassificada a Licitante que:
21.2.1. Apresentar propostas que não atendam as exigências deste Edital;
21.2.2. Apresentar propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, sem assinatura
ou assinadas por pessoa não habilitada.
21.2.3. Omitirem ou não atenderem às exigências e requisitos previstos neste Edital e
em seus respectivos anexos;
21.2.4. Imponham condições não previstas neste ato convocatório;
21.2.5. Apresentem preços baseados em outras propostas, inclusive com o
oferecimento de redução sobre a de menor valor;
21.2.6. Será desclassificada a proposta que for considerada inexeqüível, com base nos
critérios estabelecidos no artigo 48 da Lei Federal 8.666/93.
XXII - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
22.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido
até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação,
em conformidade com o § 1º do artigo 41 da Lei 8.666/93.
22.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada
até o segundo dia útil que anteceder à data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, em conformidade com o § 2º do artigo 41 da Lei 8.666/93.
22.3. Será de 05 (cinco) dias úteis o prazo para interposição de recursos, observando-se
o disposto no art. 109 da Lei 8.666/93.
22.4. Da interposição de recursos será dado conhecimento a todos os licitantes, conforme
o disposto no § 1º, para, querendo, impugná-los, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
preservando-se o contraditório e a ampla defesa.
XXIII - CONTRATAÇÃO
23.1. Homologada a licitação, o adjudicatário será convocado para assinar o termo do
contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei, no que será facultada à
promotora deste certame a convocação do segundo colocado para assinar o contrato, nos
termos do § 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº 8.666/93.
23.2. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do
certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 02 (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,
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pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
23.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
especialmente a definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e
empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência.
23.4. Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte,
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
23.5. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e
sua alteração, ou
b) procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
23.6. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo IX deste Edital.
23.7. Nos preços ofertados deverão estar inclusos todos os custos decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta
ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do instrumento
contratual.
23.8. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, objeto desta licitação, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelece o
art. 65, inciso I, alínea b, c/c o § 1º, do mesmo artigo.
23.9. O Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de vigência prorrogado
conforme dispõe o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
XXIV – PAGAMENTO
24.1. O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas quinzenais, conforme
Boletins de Medição, aprovados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes,
no prazo máximo de 08 (oito) dias, contados das datas de aprovação das respectivas
faturas pela fiscalização.
24.2. Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços executadas em
períodos sucessivos de no máximo 15 (quinze) dias corridos, coincidindo a data de início
do primeiro período com a data de início do prazo contratual, constante no Contrato ou na
Ordem de Serviço, e serão aprovados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da
data final do período de abrangência.
24.3. As faturas correspondentes aos boletins de medição já aprovados, serão aprovadas
ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados das datas de suas
apresentações.
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24.4. Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da Fatura correspondente
em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2a fatura, deverão também ser apresentadas as
guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento
estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior.
24.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
24.6. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
24.7. As faturas deverão vir devidamente acompanhadas da documentação Regularidade
Fiscal e Trabalhista.
XXV – REAJUSTAMENTO
25.1. Os critérios para reajustamento estão definidos nas Condições Gerais de
Contratação, sendo adotado para tal a variação do INCC, cotada a partir da data da
proposta.
XXVI - REGIME E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
26.1. O Regime de Execução será o de Empreitada Por Preço Global (Execução
Indireta).
26.2. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços
prestado. A contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da
prestação dos serviços, devendo a Contratada promover os meios necessários para o
livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela Contratante.
26.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da contratada.
26.4. Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço que instruirão a
execução progressiva dos serviços e que documentarão as comprovações dos serviços
quando realizados.
26.5. O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos
para execução dos serviços autorizados.
XXVII – DA GARANTIA DO CONTRATO
27.1. Deverá ser apresentada no prazo de até 15 (quinze) dias após a assinatura do
contrato a garantia conforme dispõe o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, em caução em
dinheiro ou títulos da dívida. pública, seguro-garantia ou fiança bancária no valor
correspondente de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. A garantia será liberada
após a execução do contrato, desde que cumprida todas as etapas das obras.
XXVIII - PENALIDADES
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28.1. O descumprimento parcial ou total de quaisquer das cláusulas contidas no contrato
sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a prévia
e ampla defesa em processo administrativo.
28.2. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com este município e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
28.3. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da
data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do serviço não realizado;
c) 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado
por cada dia subseqüente ao trigésimo.
28.4. A Administração se reserva ao direito de cobrar da contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
28.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
XXIX - RESCISÃO
29.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93.
29.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
29.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/93, não cabe, à Contratada, direito a qualquer indenização.
XXX - REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO
30.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei Federal nº
8.666/93, no seu todo ou em parte.
30.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por
conveniência e oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a
qualquer reclamação ou indenização.
XXXI - DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a
Comissão, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
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divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

quando,

31.2. Nas certidões e demais documentos emitidos por órgãos ou instituições de direito
público, será considerado como prazo de validade o limite de datas expresso no próprio
documento, na ausência somente serão considerados como válidos os documentos
emitidos em até 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de abertura das propostas.
31.3. Eventuais certidões positivas deverão ser acompanhadas das respectivas
certidões de “Objeto e Pé”.
31.4. No caso de isenção ou de não incidência de tributos, a proponente deverá
apresentar o respectivo documento comprobatório.
31.5. Todos os documentos exigidos aos licitantes DEVERÃO ser apresentados em uma
via, no original ou por qualquer processo de cópia autenticada previsto na Lei Federal n°
8.666/93, desde que perfeitamente legível. Todos os elementos de cada um dos
envelopes deverão ser enfeixados em pastas, rubricados e numerados seqüencialmente,
de tal forma a NÃO CONTER FOLHAS SOLTAS, bem como não deverão apresentar
rasuras ou entrelinhas. As pastas deverão está em uma única via, deverão apresentar
índice conforme a ordem estabelecida neste Edital, indicando as respectivas folhas
numeradas, devendo ser colocados em envelope opaco, fechado e rubricado nos fechos.
31.6. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva
responsabilidade do contratado.
31.7. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que
não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar,
originariamente, da proposta.
31.8. A licitante fica sujeita à desclassificação, caso a Comissão constate a existência de
fato superveniente, com relação ao CREA ou CAU, CRC ou qualquer outro documento,
que a desqualifique.
30.9. A empresa contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica ART - emitida pelo CREA/BA ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, emitida
pelo CAU/BA, relativa às obras e/ou serviços objeto do contrato decorrente da presente
licitação.
31.10. Após a fase de Habilitação não caberá desistência da proposta, salvo motivo justo,
decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão.
31.11. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se
o seu exemplar está devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Planilha Orçamentária Detalhada;
Anexo II – Modelo de Carta Proposta de Preços;
Anexo III – Modelo de Credencial - Procuração;
Anexo IV – Modelo de Inexistência de menor no quadro da empresa;
Anexo V - Modelo inexistência de fato impeditivo da sua habilitação;
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Anexo VI - Modelo de Enquadramento (Micro e Pequena Empresa);
Anexo VII – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica e Conhecimento do Local das
obras/serviços.
ANEXO IX – Projetos.
31.12. A Comissão de Licitação poderá em qualquer fase da licitação, suspender os
trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a
continuidade dos trabalhos.
31.13. Componentes da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, designada
pelo Decreto Municipal nº 2010, datado de 03 de janeiro de 2022
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1700&c=95&m=0):
PRESIDENTE: Maria Conceição Rocha Santos
MEMBRO: Holdimar Alonso Paiva
MEMBRO: Carla Araújo Souza
MEMBRO: Ícaro Santos dos Santos
MEMBRO: Lucimar Antônia Rocha dos Anjos
MEMBRO: Hose Mary de Oliveira
31.14. Quaisquer esclarecimentos e ou informações adicionais, julgadas necessárias,
referentes à presente licitação, deverão ser requeridos, por escrito, à COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL da PREFEITURA, no horário 09:00HS as
12:00HS e das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo telefone (75) 3330-2375 ou
pelo e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.
31.15. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do
Município de Boninal - Bahia que poderá ser consultado, também, através do site:
https://www.boninal.ba.gov.br/.
31.16. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Boninal, Estado da Bahia, que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, como competente para
dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição amigável,
e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação.

Boninal (BA), 02 de junho de 2022.

Jonh Leno de Souza Pinto
Secretário Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
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ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

ANEXADA À PUBLICAÇÃO DO EDITAL
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ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. à nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, declarando que:
a)
Executaremos os serviços objeto da licitação em epígrafe, no prazo máximo
estipulado neste edital, com início a partir da data da assinatura do Contrato e
recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela PREFEITURA, ao
tempo em que assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que
venham a ser verificados na elaboração da proposta, sendo que apresentamos preço
conforme abaixo:
b) A presente proposta totaliza um valor global de R$................ (valor por extenso),
conforme propostas, planilhas e documentos em anexo;
b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos,
contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial,
aceitando que, ocorrendo RECURSO de habilitação ou inabilitação de licitante e suas
eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas
eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de
validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses
recursos;
c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessários à perfeita execução dos serviços, bem como observaremos rigorosamente
as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos de acordo com as exigências do Edital Tomada de Preços Nº
002/2022 e seus Anexos, bem como da fiscalização da PREFEITURA;
d) Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que
envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos à mão de
obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem
como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução
das obras/serviços, ou quaisquer outros que direta ou indiretamente venham a incidir
sobre as mesmas.
e) QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL (A EMPRESA DEVERÁ INDICAR
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UM PREPOSTO QUE TENHA DISPONIBILIDADE PARA ASSSINAR O CONTRATO
NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL QUANDO CONOVOCADO).
Nome:
Cargo:
CI nº:
CPF nº:
Endereço:
Atenciosamente,
(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
..................., ......... de ................................ de 2022

________________________________________________________
(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, indicado acima, conferindo-lhe
poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições,
confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame etc).

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
..................., ......... de ................................ de 2022

________________________________________________________
(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IV
MODELO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre,
(

) nem menor de 16 anos.

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

Local e data

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
..................., ......... de ................................ de 2022

________________________________________________________
(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
MODELO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA SUA HABILITAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022.

Eu, _____________________________________, portador da carteira de identidade
nº_____________, expedido por ___________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
sob o nº _________________,

na qualidade de representante legal da empresa

_______________________, com sede _____________________, inscrita no CNPJ sob
o nº __________________ declara sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º, art.
32 da Lei Federal nº 8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato
ocorreu que inabilite a empresa a participar da presente licitação.

Local e data

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
..................., ......... de ................................ de 2022

________________________________________________________
(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI
MODELO DE ENQUADRAMENTO (MICRO E PEQUENA EMPRESA)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno
porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se
reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, em sua redação
atualizada, haver restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja
regularização procederemos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a não-regularização da
documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art.
81.

Local e data

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)
..................., ......... de ................................ de 2022

________________________________________________________
(nome, e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº _____/_____.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA E A
EMPRESA ......................................., NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no
218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste
Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua
Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia,
CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 239.XXX.XXX-XX, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa ......................................., situada à ............................,
inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ......................
e inscrição municipal sob o nº ....................................., neste ato representada na forma
dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Sr(a). ..............................,
portador(a) de documento de identidade nº. ................................, emitido por
..................................., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
....................., vencedora do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2022, HOMOLOGADA EM ___/___/____, originário do Processo Administrativo
nº 309/2022, datado de 01/06/2022, doravante denominada apenas de CONTRATADA,
onde a CONTRATANTE, utilizando suas prerrogativas legais, com base no Art. 23,
Inciso I, alínea “b”, c/c o Art. 22, Inciso II, todos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, para casos de LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS,
resolvem e acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL,
visando a execução das obras e serviços de engenharia na reforma e ampliação do
Mercado Municipal, na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia, que se regerá
pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas de direito público aplicáveis, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa especializada para
execução das obras e serviços de engenharia na reforma e ampliação do Mercado
Municipal, na Sede do Município de Boninal, Estado da Bahia, referente ao Termo de
Convênio nº 408/2022, firmado com a CAR/SDR, sob o regime de EXECUÇÃO
INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, obedecendo às condições
oferecidas na Proposta de Preços da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS
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Nº 002/2022 e seus Anexos que, independente de transcrição, integra este instrumento
e as disposições deste Contrato.
§1º A contratada ficará obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da
Lei Federal nº. 8.666/93.
§2º A critério exclusivo da Prefeitura, será permitida a subcontratação de empresas que
prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão
atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da
subcontratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está
fornecendo a atestação técnica.
§3º Vincula-se ao presente TERMO DE CONTRATO o processo licitatório na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, HOMOLOGADA EM ___/___/____,
originário do Processo Administrativo nº 309/2022, datado de 01/06/2022, que também
passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito,
inclusive toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
O prazo de execução das obras será de até 05 (quatro) meses, a contar da data da
emissão da Ordem de Serviço. O prazo de vigência do presente contrato será de 10
(dez) meses, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo
57, da Lei Federal nº 8.666/93, desde que observadas às normas legais vigentes.
PARAGRAFO ÚNICO - O Contrato, fruto deste certame, poderá ter seu prazo de
vigência prorrogado conforme dispõe o artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
A Contratante pagará à Contratada o valor global de R$................................(por
extenso).
§1º Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das
obrigações.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente,
através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE /
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA /
NATUREZA DA
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07/07 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE

0024
0000

DESPESA
1034 – REFORMA E 4490.51.00.00
AMPLIAÇÃO
DO
MERCADO MUNICIPAL
– SEDE DE BONINAL

PARÁGRAFO ÚNICO - A Prefeitura consignará nos próximos exercícios em seu
orçamento as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PAGAMENTOS
O pagamento do valor contratado será efetuado em parcelas quinzenais, conforme
Boletins de Medição aprovados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente em consonância com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes,
no prazo máximo de 08 (oito) dias, contados das datas de aprovação das respectivas
faturas pela fiscalização.
§ 1º Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços executadas em
períodos sucessivos de no máximo 15 (quinze) dias corridos, coincidindo a data de início
do primeiro período com a data de início do prazo contratual, constante no Contrato ou
na Ordem de Serviço, e serão aprovados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados
da data final do período de abrangência.
§ 2º As faturas correspondentes aos boletins de medição já aprovados, serão aprovadas
ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados das datas de suas
apresentações.
§ 3º Qualquer pagamento, somente será efetuado mediante apresentação da respectiva
Nota Fiscal emitida em nome da Contratante, acompanhada da Fatura correspondente
em 03 (três) vias. Além disso, a partir da 2ª (segunda) fatura, deverão também ser
apresentadas as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS
cujo vencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior.
§ 4º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicará em aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
§ 5º Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
§ 6º As faturas deverão vir devidamente acompanhadas da documentação Regularidade
Fiscal e Trabalhista.
CLÁUSULA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA –
REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Os critérios para reajustamento estão definidos nas Condições Gerais de Contratação,
sendo adotado para tal a variação do INCC, cotada a partir da data da proposta.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal,
obriga-se a:
a) Executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou
normas da ABNT exigida, observar Projeto Básico / Memorial Descritivo / Especificações
(Anexo I);
b) Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização das obras e/ou
serviços;
c) Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência
médica e de pronto socorro de seus empregados;
d) Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste
Contrato;
e) Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários,
previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados
utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a
existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à
contratante;
f) Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
Contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem
solicitadas;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
Contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus
empregados;
h) Apresentar, sempre que solicitado pela Contratante, folha de pagamento de seus
empregados, Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias (INSS,
FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos, de ser
sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento
desta obrigação;
i) Comunicar ao Contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento
dos serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da Contratada,
inclusive indicando o nome do responsável;
j) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato,
efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou
venham incidir sobre as suas atividades;
k) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à
contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia
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própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos
serviços contratados;
l) Observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a
prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei Federal nº
8.666/93.
m) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
n) Exigência de comprovação mensal junto ao setor financeiro competente, do
cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias e previdenciárias, incluindose o pagamento dos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho e nas
Convenções, Dissídios ou Acordos Coletivos de trabalho, obrigações decorrentes do
cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, bem como das normas
e legislação especializadas de proteção ao meio ambiente, comprovação de pagamento
de salários, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;
o) Obrigação do contratado de exibir os instrumentos de rescisão de contratos de
trabalho vinculados à execução do contrato;
p) Registrar o Contrato no CREA ou CAU/BA e apresentar o comprovante de
pagamento da "Anotação de Responsabilidade Técnica" ou do “Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT”, antes da emissão da primeira fatura.
q) Fornecer e colocar no local das obras / serviços placa de divulgação e identificação
da mesma, e placa de inauguração, quando for o caso, as quais serão confeccionadas
de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pela Contratante.
r) Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mãode-obra, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes. Este Diário, devidamente
rubricado pela Fiscalização e pela Contratada, em todas as vias, ficará em poder da
Contratante após a conclusão das obras / serviços.
s) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
t) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho.
u) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em
razão da execução das obras / serviços.
v) Fornecer, gratuitamente, equipamento de proteção individual – EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, conforme normas da
legislação vigente, nas obras que sejam realizadas diretamente pelo Município, bem
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como exigir o funcionamento nas obras contratadas a terceiros, a fim de que os
componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários), exerçam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo uso dos
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observância à legislação pertinente.
w) Todos os equipamentos de segurança deverão ser de boa qualidade, possuindo
Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho;
x) O equipamento de proteção individual, quando danificado ou extraviado, tão logo
seja informado pelo empregado, deverá ser substituído imediatamente;
y) Na entrega do equipamento de proteção individual, deverá solicitar a assinatura do
empregado recibo comprobatório da entrega do EPI, devendo ser arquivado mencionado
recibo, no local de trabalho, para fins de fiscalização;
z) Comunicar à Fiscalização e proceder, às suas expensas, as correções necessárias,
sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais
elementos técnicos que integram este Edital, assumindo a responsabilidade pela correta
execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o autor dos projetos, para efeito
de autorização.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O
Contratante obriga-se a:
1. Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a
Lei Federal nº 8.666/93.
2. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução
do serviço;
3. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
4. Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas
neste contrato;
5. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na
correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste
instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente
Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente contrato será realizado em REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato,
serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos
Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
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A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de
pessoa designada com poderes para:
a) Recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições
especificadas neste Contrato;
b) Comunicar à contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos
serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
c) Notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens
constantes neste contrato;
d) A Contratada exercerá a fiscalização do presente contrato através da Secretaria
Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente em consonânica com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Transportes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS
1. O recebimento provisório e definitivo das obras serão efetuados de acordo com o
estabelecido no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93
2. Realizada a medição final, a Contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Obra, o seu recebimento
provisório, acompanhado dos seguintes documentos:
a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com
discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e
período de atuação de cada um;
b) Cópia do diário de obra;
c) Minuta do atestado a ser fornecido;
d) Outros documentos a critério do Órgão Contratante.
3. A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra,
deverá providenciar termo circunstanciado de recebimento provisório, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias contados da solicitação que lhe fizer a Contratada. Tal documento
deverá ser firmado também pela Contratada.
4. A Contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento
provisório, deverá nomear comissão para efetuar o recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese de a Contratante deixar de exigir qualquer condição
deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como
renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o
contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
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§ 1 º A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das
seguintes penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual.
§ 2º A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes
limites máximos:
I. 0,3 % (três décimos por cento) ao dia por atraso, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor dos serviços não realizados;
II. 0,7 % (sete décimos por cento), sobre o valor dos serviços não realizados, por cada
dia subseqüente ao trigésimo.
A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.
§ 3º As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.
§ 4º A contratada deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos dentro
de 10 (dez) dias da sua ocorrência e apresentar os documentos comprobatórios até 10
(dez) dias, após a cessação do mesmo para serem apreciados devendo a Contratante
no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento dos documentos, aceitar ou recusar
os motivos alegados dando por escrito as razões de sua eventual recusa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as
conseqüências contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93.
§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei
8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito,
sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
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c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou
dissolução judicial ou extrajudicial;
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA,
juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os
efeitos legais.

Boninal (BA), .............. de ....................... de ...........

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

...............................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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ANEXO VIII
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS
OBRAS/SERVIÇOS

Em cumprimento ao edital de licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº
002/2022,

atestamos

para

os

devidos

fins,

______________________________________________,
____________________________,

inscrita

no

que
com

credenciado(s)

o(s)
e

sob

da(s)

Carteira(s)

do

CREA(s)

________________________________________, visitou

na
o

nº

técnico(s) – o(s)

Sr(s).______________________________,

munido(s),

empresa

sede

CNPJ

_______________________, através de seu(s) responsável(eis)
engenheiro(s)

a

e/ou

devidamente
CAU(s)

n.º

o(s) local (is) onde serão

executados as obras/serviços, tendo conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, estando
ciente das sanções factíveis de serem aplicadas.

Cidade de

de

de 2021.

Nome e assinatura do responsável pela Prefeitura Municipal de Boninal
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ANEXO IX
PROJETOS

ANEXADA À PUBLICAÇÃO DO EDITAL
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I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

MUNICÍPIO / UF
BONINAL- BA

DATA BASE
jan-22

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERC
CADO MUNICIPAL

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

1

Item

Descrição das Metas / Macrosserviços

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃ
ÃO / MODALIDADE

Valores Totais
(R$)
647.464,31

1.

SERVIÇOS PRELIMINARES E
DEMOLIÇÕES

647.464,31

1.1.

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

66.777,60

1.2.

MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA

3.738,29

1.3.

INFRAESTRUTURA

14.649,70

1.4.

SUPERESTRUTURA

35.829,28

1.5.

PAVIMENTAÇÃO

121.983,66

1.6.

RAMPA EM CONCRETO ARMADO

65.377,59

1.7.

ALVENARIAS

19.253,43

1.8.

REVESTIMENTOS

61.329,34

1.9.

ESQUADRIAS

25.775,08

1.10.

PINTURA

26.956,07

1.11.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.162,12

1.12.

LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS

22.733,86

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SEDE

0
Início de Obra
29/01/22
Parcela (%)
Parcela (R$)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
BDI 1
24,38%

BDI 2

BDI 3

BDI 4

BDI 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Parcela 1
fev/22
35,09%
227.195,40
35,09%
227.195,40
35,09%
35,09%
227.195,40
100,00%
100,00%
66.777,60
50,00%
50,00%
1.869,15
50,00%
50,00%
7.324,85
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 2
mar/22
19,26%
124.676,71
54,35%
351.872,11
19,26%
54,35%
351.872,11
0,00%
100,00%
66.777,60
50,00%
100,00%
3.738,29
50,00%
100,00%
14.649,70

Parcela 3
abr/22
16,72%
108.234,12
71,06%
460.106,23
16,72%
71,06%
460.106,23
0,00%
100,00%
66.777,60
50,00%
100,00%
3.738,29

Parcela 4
mai/22
18,89%
122.299,76
89,95%
582.405,99
18,89%
89,95%
582.405,99
0,00%
100,00%
66.777,60
0,00%
100,00%
3.738,29
100,00%
100,00%
14.649,70
100,00%
100,00%
35.829,28
50,00%
100,00%
121.983,66
25,00%
100,00%
65.377,59
100,00%
100,00%
19.253,43
0,00%
100,00%
61.329,34
0,00%
100,00%
25.775,08
100,00%
100,00%
26.956,07
30,00%
90,00%
10.945,91
30,00%
90,00%

Parcela 5
jun/22
10,05%
65.058,32
100,00%
647.464,31
10,05%
100,00%
647.464,31
0,00%
100,00%
66.777,60
0,00%
100,00%
3.738,29
0,00%
100,00%
14.649,70
0,00%
100,00%
35.829,28
50,00%
100,00%
121.983,66

Parcela 6
jul/22
0,00%
0,00
100,00%
647.464,31
0,00%
100,00%
647.464,31
0,00%
100,00%
66.777,60
0,00%
100,00%
3.738,29
0,00%
100,00%
14.649,70
0,00%
100,00%
35.829,28
0,00%
100,00%
121.983,66
0,00%
100,00%
65.377,59
0,00%
100,00%
19.253,43
0,00%
100,00%
61.329,34
0,00%
100,00%
25.775,08
0,00%
100,00%
26.956,07
0,00%
100,00%
12.162,12
100,00%
100,00%

Parcela 7
ago/22
0,00%
0,00
100,00%
647.464,31
0,00%
100,00%
647.464,31
0,00%
100,00%
66.777,60
0,00%
100,00%
3.738,29
0,00%
100,00%
14.649,70
0,00%
100,00%
35.829,28
0,00%
100,00%
121.983,66
0,00%
100,00%
65.377,59
0,00%
100,00%
19.253,43
0,00%
100,00%
61.329,34
0,00%
100,00%
25.775,08
0,00%
100,00%
26.956,07
0,00%
100,00%
12.162,12
0,00%
100,00%

Parcela 8
set/22
0,00%
0,00
100,00%
647.464,31
0,00%
100,00%
647.464,31
0,00%
100,00%
66.777,60
0,00%
100,00%
3.738,29
0,00%
100,00%
14.649,70
0,00%
100,00%
35.829,28
0,00%
100,00%
121.983,66
0,00%
100,00%
65.377,59
0,00%
100,00%
19.253,43
0,00%
100,00%
61.329,34
0,00%
100,00%
25.775,08
0,00%
100,00%
26.956,07
0,00%
100,00%
12.162,12
0,00%
100,00%

0,00%
0,00
100,00%
100,00%
65.377,59
50,00%
50,00%
9.626,72
50,00%
50,00%
30.664,67
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
10,00%
10,00%
1.216,21
10,00%
10,00%

0,00%
0,00
25,00%
25,00%
30.495,92
25,00%
100,00%
65.377,59
50,00%
100,00%
19.253,43
50,00%
100,00%
61.329,34
50,00%
50,00%
12.887,54
0,00%
0,00%
0,00
25,00%
35,00%
4.256,74
25,00%
35,00%

100,00%
14.649,70
100,00%
100,00%
35.829,28
25,00%
50,00%
60.991,83
25,00%
100,00%
65.377,59
100,00%
19.253,43
0,00%
100,00%
61.329,34
50,00%
100,00%
25.775,08
0,00%
0,00
25,00%
60,00%
7.297,27
25,00%
60,00%

100,00%
65.377,59
100,00%
19.253,43
0,00%
100,00%
61.329,34
0,00%
100,00%
25.775,08
0,00%
100,00%
26.956,07
10,00%
100,00%
12.162,12
10,00%
100,00%

27.476 v007 micro

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
45 - Ano - Nº 2026

Boninal

I
Item

Descrição das Metas / Macrosserviços

Valores Totais
(R$)

1.13.

ÁGUA FRIA

2.338,07

1.14.

ESGOTO

6.651,03

1.15.

EXTINTOR

3.119,39

1.16.

SEGURANÇA

257,84

1.17.

BALCÃO TENDAL REFRIGERADO

26.601,80

1.18.

DRENAGEM

9.573,61

1.19.

SERVIÇOS FINAIS

2.478,55

Local
02 de junho de 2022
Data

Início de Obra
29/01/22
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela 1
fev/22
2.273,39
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 2
mar/22
7.956,85
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 3
abr/22
13.640,32
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
100,00%
100,00%
257,84
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Nome:
JORGE OTÁVIO BRANDÃO
Título:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 24721-D
ART/RRT:
RT:

Parcela 4
mai/22
20.460,47
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
257,84
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
50,00%
50,00%
1.239,28

Parcela 5
jun/22
22.733,86
100,00%
100,00%
2.338,07
100,00%
100,00%
6.651,03
100,00%
100,00%
3.119,39
0,00%
100,00%
257,84
100,00%
100,00%
26.601,80
100,00%
100,00%
9.573,61
50,00%
100,00%
2.478,55

Parcela 6
jul/22
22.733,86
100,00%
100,00%
2.338,07
0,00%
100,00%
6.651,03
0,00%
100,00%
3.119,39
0,00%
100,00%
257,84
0,00%
100,00%
26.601,80
100,00%
100,00%
9.573,61
0,00%
100,00%
2.478,55

Parcela 7
ago/22
22.733,86
0,00%
100,00%
2.338,07
0,00%
100,00%
6.651,03
0,00%
100,00%
3.119,39
0,00%
100,00%
257,84
0,00%
100,00%
26.601,80
0,00%
100,00%
9.573,61
0,00%
100,00%
2.478,55

Parcela 8
set/22
22.733,86
0,00%
100,00%
2.338,07
0,00%
100,00%
6.651,03
0,00%
100,00%
3.119,39
0,00%
100,00%
257,84
0,00%
100,00%
26.601,80
0,00%
100,00%
9.573,61
0,00%
100,00%
2.478,55

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

27.476 v007 micro
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃO / MODALIDADE

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

MUNICÍPIO / UF
BONINAL- BA

DATA BASE
jan-22

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

Item

Fonte

Código

0
1.
1.0.1.

ORSE

4177

1.0.2.

COMPOSIÇÃO

PLACA

1.0.3.

ORSE

1.0.4.

COMPOSIÇÃO

001

1.0.5.

SINAPI

93584

9416

1.0.6.
1.0.7.
1.0.8.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

SINAPI
ORSE
SINAPI

98459
16
97633

SINAPI
SINAPI

90776
88326

1.2.1.

SINAPI

97914

1.2.2.

SINAPI

100981

1.3.
1.3.1.

SINAPI

93358

1.3.2.
1.3.3.

SINAPI
ORSE

93382
86

1.3.4.

SINAPI

96543

1.3.5.

SINAPI

96545

1.3.6.

SINAPI

96546

1.3.7.

SINAPI

94974

1.3.8.

SINAPI

94965

1.3.9.

SINAPI

92873

1.4.

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SEDE

Descrição
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de
madeira
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvani zado, exclusive
fornecimento do medidor
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
INFRAESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015
SUPERESTRUTURA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL
BDI 1
24,38%

Unidade

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

-

BDI 2

BDI
(%)
BDI 1

BDI 3

BDI 4

Preço Unitário
(R$)
-

BDI 5

Preço Total
(R$)
647.464,31
647.464,31

m2

55,27

5,74

BDI 1

7,14

394,63

M2

4,50

425,64

BDI 1

529,41

2.382,35
2.986,10

1,00

2.400,79

BDI 1

2.986,10

UNID

1,00

1.176,99

BDI 1

1.463,94

1.463,94

M2

10,00

976,84

BDI 1

1.214,99

12.149,90

M2
m2
M2

383,02
1.020,98
310,54

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

168,05
27,49
25,98
38,79
30,77
-

64.366,51
28.066,74
8.067,83
66.777,60
37.238,40
29.539,20
3.738,29
3.055,84

un

H
H

960,00
960,00
-

135,11
22,10
20,89
31,19
24,74
-

M3XKM

998,64

2,46

BDI 1

3,06

M3

66,58

8,24

BDI 1

10,25

-

BDI 1

-

682,45
14.649,70

M3

10,69

77,61

BDI 1

96,53

1.031,91

M3
m2

4,74
24,75

33,74
74,66

BDI 1
BDI 1

41,97
92,86

198,94
2.298,29

KG

56,80

19,89

BDI 1

24,74

1.405,23

KG

108,42

17,12

BDI 1

21,29

2.308,26

KG

126,38

15,23

BDI 1

18,94

2.393,64

M3

0,43

417,01

BDI 1

518,68

223,03

M3

5,51

474,75

BDI 1

590,49

3.253,60

M3

5,94

208,01

BDI 1

258,72

1.536,80

BDI 1

-

35.829,28

-

1.4.1.

ORSE

7496

Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 04 usos, inclus ive escoramento

m2

82,16

87,12

BDI 1

108,36

8.902,86

1.4.2.

SINAPI

92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

KG

112,74

17,59

BDI 1

21,88

2.466,75
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I
Item

Fonte

Código

1.4.3.

SINAPI

92778

1.4.4.

SINAPI

92775

1.4.5.

SINAPI

94965

1.4.6.

SINAPI

92873

1.4.7.

SINAPI

101964

1.5.
1.5.1.

ORSE

5103

1.5.2.

ORSE

8431

1.5.3.

SINAPI

95241

1.5.4.

SINAPI

87247

1.5.5.
1.5.6.
1.6.

SINAPI
sinapi-i

98689
36178

1.6.1.

SINAPI

94965

1.6.2.

orse

8266

1.6.3.

ORSE

9180

1.7.
1.7.1.

SINAPI

89469

1.8.
1.8.1.

ORSE

3310

1.8.2.

SINAPI

87886

1.8.3.

SINAPI

87527

1.8.4.

SINAPI

87543

1.8.5.

SINAPI

87265

1.9.
1.9.1.

SINAPI

90843

1.9.2.

COMPOSIÇÃO

EVIDR10

1.9.3.

ORSE

1857

Descrição
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020
PAVIMENTAÇÃO
Regularização Manual
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem p olimento, inclusive
argamassa de regularização, aplicado - R1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
RAMPA EM CONCRETO ARMADO
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 67 cm (fundo=15 cm, laterais=15 e
22 cm, bordas=3 e 12cm)
Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm , pré-pintada,
e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01
ALVENARIAS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)
FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS,
UTILIZANDO PALHETA. AF 12/2014
REVESTIMENTOS
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M²
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Unidade

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

KG

285,89

15,16

BDI 1

18,86

5.391,89

KG

94,86

20,01

BDI 1

24,89

2.361,07

M3

5,27

474,75

BDI 1

590,49

3.111,88

M3

5,27

208,01

BDI 1

258,72

1.363,45

M2

58,72

167,47

BDI 1

208,30

12.231,38

m2

55,27

4,58

BDI 1
BDI 1

5,70

121.983,66
315,04

m2

1.019,98

54,00

BDI 1

67,17

68.512,06

M2

1.019,98

29,39

BDI 1

36,56

37.290,47

M2

49,40

51,79

BDI 1

64,42

3.182,35

M
UN

1,70
1.000,00

82,17
10,06
-

BDI 1
BDI 1
BDI 1

102,20
12,51
-

173,74
12.510,00
65.377,59

M3

0,42

474,75

BDI 1

590,49

248,01

m

28,15

134,80

BDI 1

167,66

4.719,63

m2

174,57

278,22

BDI 1

346,05

60.409,95

BDI 1

-

19.253,43

M2

163,22

94,84

BDI 1

117,96

19.253,43

m2

326,44

5,72

BDI 1
BDI 1

7,11

61.329,34
2.320,99

M2

58,72

21,86

BDI 1

27,19

1.596,60

M2

424,64

41,64

BDI 1

51,79

21.992,11

M2

177,52

24,81

BDI 1

30,86

5.478,27

M2

424,64

56,69

BDI 1

70,51

29.941,37

BDI 1

-

25.775,08

UN

6,00

1.105,44

BDI 1

1.374,95

8.249,70

ESQUADRIA FIXA EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO E= 10MM, INSTALADO EM FACHADA

M²

2,40

486,02

BDI 1

604,51

1.450,82

Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar

m2

35,20

188,29

BDI 1

234,20

8.243,84
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Descrição

Unidade

sinapi

90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

6,00

1.10.1.

SINAPI

88489

1.10.2.

SINAPI

95306

1.10.3.

ORSE

2310

1.10.4.
1.11.

SINAPI

100740

1.11.1.

SINAPI

91940

1.11.2.

SINAPI-I

39808

1.11.3.

SINAPI

92866

1.11.4.

ORSE

11415

1.11.5.

SINAPI

91844

1.11.6.

SINAPI

95731

1.11.7.

SINAPI

91873

1.11.8.

SINAPI

91953

1.11.9.

SINAPI

92000

1.11.10.

SINAPI

97586

1.11.11.

SINAPI

91996

1.11.12.

SINAPI

93653

1.11.13.

SINAPI

91926

1.11.14.

ORSE

12222

1.11.15.

SINAPI

93658

1.11.16.

SINAPI

91930

1.12.1.

SINAPI

86932

1.12.2.

ORSE

2066

1.12.3.

SINAPI

86942

1.12.4.
1.12.5.
1.12.6.
1.12.7.
1.12.8.

ORSE
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI

4286
86935
10148
86910
86934

Item

1.9.4.

1.10.

1.12.

PINTURA
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016
Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de f undo sintético
nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento,
padrão DIN, exclusive disjuntores
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LOUÇA E METAIS SANITÁRIOS
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Dispenser para sabonete líquido
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM
Mictorio coletivo em concreto, revestido em aço inox polido, c/01 valvula ame ricana e tubo pvc
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA,
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

1.049,30

-

BDI
(%)

BDI 1

BDI 1

Preço Unitário
(R$)

1.305,12

Preço Total
(R$)

7.830,72

-

26.956,07

M2

1.101,63

14,07

BDI 1

17,50

19.278,53

M2

225,04

15,27

BDI 1

18,99

4.273,51

m2

20,16

25,29

BDI 1

31,46

634,23

M2

220,00

10,12
-

BDI 1
BDI 1

12,59
-

2.769,80
12.162,12

UN

32,00

14,20

BDI 1

17,66

565,12

UN

8,00

66,73

BDI 1

83,00

664,00

UN

8,00

8,90

BDI 1

11,07

88,56

un

1,00

18,57

BDI 1

23,10

23,10

M

50,00

6,61

BDI 1

8,22

411,00

M

30,00

11,18

BDI 1

13,91

417,30

M

19,50

19,38

BDI 1

24,10

469,95

UN

8,00

23,46

BDI 1

29,18

233,44

UN

8,00

24,72

BDI 1

30,75

246,00

UN

8,00

202,34

BDI 1

251,67

2.013,36

UN

16,00

28,24

BDI 1

35,12

561,92

UN

16,00

12,00

BDI 1

14,93

238,88

M

380,00

4,25

BDI 1

5,29

2.010,20
1.236,96

un

8,00

124,31

BDI 1

154,62

UN

1,00

21,97

BDI 1

27,33

27,33

M

250,00

9,50

BDI 1

11,82

2.955,00

BDI 1

-

22.733,86

UN

6,00

441,52

BDI 1

549,16

3.294,96

un

6,00

51,16

BDI 1

63,63

381,78

UN

6,00

222,40

BDI 1

276,62

1.659,72

un
UN
m
UN
UN

66,00
4,00
1,50
4,00
4,00

124,66
248,49
1.955,50
101,49
356,67

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

155,05
309,07
2.432,25
126,23
443,63

10.233,30
1.236,28
3.648,38
504,92
1.774,52

-
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1.13.
1.13.1.

SINAPI

89356

1.13.2.

SINAPI

89357

1.13.3.

SINAPI

94495

1.13.4.
1.13.5.
1.13.6.
1.13.7.

ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI

9500
89426
94709
94708

1.13.8.

SINAPI

94672

1.13.9.

SINAPI

89408

SINAPI

89712

1.14.
1.14.1.
1.14.2.

SINAPI

89713

1.14.3.

SINAPI

89731

1.14.4.

SINAPI

89724

1.14.5.

ORSE

4883

1.14.6.

SINAPI

98102

1.15.
1.15.1.

orse

1511

1.15.2.
1.16.

orse

9186

1.16.1.

sinapi

97599

1.16.2.

ORSE

4250

1.17.
1.17.1.
1.18.

COTAÇÃO

TENDAL

1.18.1.

ORSE

3230

1.19.
1.19.1.

COMPOSIÇÃO

Encargos sociais:

010

Descrição
ÁGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4”INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
ESGOTO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014
Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
EXTINTOR
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s,
NBR9443, 9444, 10721
Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital ref letivo
SEGURANÇA
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18
(60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de
esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva
BALCÃO TENDAL REFRIGERADO
BALCÃO TENDAL 1,50 M X0,65 M H=1,35 M
DRENAGEM
Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto , seção 0,30 x 0,50
m
SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Unidade

Quantidade

Custo Unitário
(R$)
-

BDI
(%)
BDI 1

Preço Unitário
(R$)
-

Preço Total
(R$)
2.338,07

M

10,00

22,37

BDI 1

27,82

278,20

M

24,88

31,90

BDI 1

39,68

987,24

UN

1,00

50,81

BDI 1

63,20

63,20

un
UN
UN
UN

4,00
1,00
2,00
4,00

136,55
8,50
36,67
28,33

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

169,84
10,57
45,61
35,24

679,36
10,57
91,22
140,96

UN

4,00

11,36

BDI 1

14,13

56,52

BDI 1

UN

4,00

6,19

M

14,24

29,89

-

7,70

30,80

BDI 1

-

BDI 1

37,18

529,44

6.651,03

M

16,36

45,40

BDI 1

56,47

923,85

UN

8,00

11,21

BDI 1

13,94

111,52

UN

4,00

10,34

BDI 1

12,86

51,44

un

7,00

556,16

BDI 1

691,75

4.842,25

UN

1,00

154,79

BDI 1

192,53

BDI 1

-

-

192,53
3.119,39

un

2,00

174,52

BDI 1

217,07

434,14

m2

5,00

431,78
-

BDI 1
BDI 1

537,05
-

2.685,25
257,84

UN

2,00

29,65

BDI 1

36,88

73,76

Un

1,00

148,00

BDI 1

184,08

184,08

uni

4,00

5.346,88
-

BDI 1
BDI 1
BDI 1

6.650,45
-

26.601,80
26.601,80
9.573,61

m

29,45

261,36

BDI 1

325,08

9.573,61

M²

1.019,98

1,95

BDI 1
BDI 1

2,43

2.478,55
2.478,55

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
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I
Item
BONINAL- BA
Local
29 de março de 2022
Data

Fonte

Código

Descrição

Unidade
Nome:
JORGE OTÁVIO BRANDÃO
Título:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 24721-D
ART/RRT:

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

27.476 v007 micro
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Quadro de Composição do BDI 1
Nº TC/CR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
Não

Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

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

5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

5,50%

-

3,00%

4,00%

5,50%

Seguro e Garantia

SG

1,00%

-

0,80%

0,80%

1,00%

R

1,27%

-

0,97%

1,27%

1,27%

DF

1,39%

-

0,59%

1,23%

1,39%

L

7,40%

-

6,16%

7,40%

8,96%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

24,38%

OK

20,34%

22,12%

25,00%

BDI DES

24,38%

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

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

BDI.PAD =

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

-1

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

BONINAL- BA
Local

terça-feira, 29 de março de 2022
Data

Responsável
R
Re
sponsável Técnic
Técnico
co
Nome:
JORGE OTÁVIO BRANDÃO
Título:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 24721-D
ART/RRT:

Responsável Tomador
Nome:
Cargo:

27.476 v007 micro
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MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO
MUNICÍPIO DE BONINAL
SEDE

BAHIA
MARÇO 2022
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente documento se refere a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO

MERCADO

MUNICIPAL, localizado no município de Itagibá, contém as diretrizes que nortearam seu
projeto arquitetônico, bem como apresenta as especificações e procedimentos
adequados à sua boa execução.
O Projeto do Mercado Municipal, tem como finalidade oferecer a população um novo
mercado público, dimensionado de acordo com os mais adequados padrões e conceitos
de funcionamento para um equipamento que se destina a esse tipo de uso.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES.
1.1 LOCAÇÃO DO TERRENO
Consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à perfeita
implantação da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que
deverá executá-la rigorosamente a partir de pontos de referência previamente
estabelecidos, lançados, sobre gabaritos de tabuas corridas pontaletadas, com
reaproveitamento de 10 vezes, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra
de acordo com as exigências contratuais. O gabarito deverá ser desmanchado somente
após a concretagem do primeiro nível da obra.
1.2 PLACA DA OBRA
Será fixada uma placa em chapa de aço galvanizado no inicio da obra no padrão exigido
pelo órgão concedente, com dimensões de 3,00x 1,50m.
2. INFRAESTRUTURA.
2.1 ESCAVAÇÃO
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Haverá escavação para implantação da fundação projetada. Será utilizada a
escavação manual, devendo ser seguido rigorosamente as indicações do projeto
e as especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade para
escavação.
2.2 REATERRO E APILOAMENTO
O reaterro de vala consiste no preenchimento ou recomposição de escavações,
utilizando-se o próprio material escavado.
As operações de aterros ou reaterros compreendem a descarga, espalhamento,
homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando
previsto em projeto.
A operação será procedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do
fundo da escavação.
Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios
estabelecidos pela NBR 7182.
2.3 FORMAS
Serão feitas em chapas compensadas resinadas, de primeiro uso, na espessura mínima
de 17mm.
Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte
inferior das peças.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a
saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte
dos painéis.
Cuidados com emendas, diâmetro de pontaletes, detalhe construtivos deverão seguir
as recomendações da NBR 6118.
2.4 ARMADURAS
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As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em
estrados, afastados do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado.As barras ou
peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do
concreto.Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.
2.5 PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO
O concreto a ser utilizado deverá apresentar FCK 25MPA em todas as peças
componentes da superestrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a
colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com
vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes).
A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7 dias, após a
concretagem.
3. SUPERESTRUTURA
3.1 FORMAS
Serão feitas em chapas compensadas resinadas, de primeiro uso, na espessura mínima
de 17mm.
Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte
inferior das peças.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a
saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte
dos painéis.
Cuidados com emendas, diâmetro de pontaletes, detalhe construtivos deverão seguir
as recomendações da NBR 6118.
3.2 ARMADURAS
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As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em
estrados, afastados do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado.
As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos,
argamassas aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a
aderência do concreto.
Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.
3.3 PREPARO E LANÇAMENTO DO CONCRETO
O concreto a ser utilizado deverá apresentar FCK 25MPA em todas as peças
componentes da superestrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a
colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com
vibrador de imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes).
A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7 dias, após a
concretagem.
3.4 DESMOLDAGEM
Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:
x

Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

x

Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados,
somente sendo retirados após 21 dias;

4. PAREDES E PAINÉIS
4.1 ALVENARIAS DE BLOCO
Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x19x19) cm com
espessura de 0.90m com argamassa mista com cal hidratada, traço 1:4 (cimento e
areia).
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O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer
outros componentes e elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser
utilizado o escantilhão.
Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada,
para que o prumo e a horizontalidade sejam garantidos.
A partir de aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de
cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada.
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível
de bolha e prumo.
Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira
facilmente.
A amarração das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma
a se obter um perfeito engastamento.
4.2 VERGAS
A presença de vãos nas alvenarias exige a construção de vergas em modo a distribuir
da melhor forma os esforços concentrados na região dos vãos. As vergas são pequenas
vigas de concreto que sustentam as cargas sobre elas depositadas e redistribuem estas
cargas nas regiões laterais aos vãos.
Deverão ser pré-moldadas, convenientemente dimensionadas, com engastamento
lateral mínimo de 30 cm ou de 1,50 vezes a espessura da parede, prevalecendo a maior.
Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma
única verga sobre todos.
5. ESQUADRIAS
5.1 ESQUADRIAS DE ALUMINIO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
57 - Ano - Nº 2026

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
58 - Ano - Nº 2026

Boninal

As esquadrias de alumínio deverão ser de material de primeira qualidade e poderão ser
confeccionados em escala industrial ou sob encomenda.
As portas de alumínio serão de enrolar conforme especificação de projeto.
As esquadrias deverão ser recebidas em embalagens individuais e devidamente
inspecionadas quando do seu recebimento.
Deverão ser armazenadas em local seco e cobertas, na posição vertical sobre calços
nunca localizados no meio dos vãos de forma a não causar empenamento nas peças.
A montagem se dará inicialmente com o assentamento dos contramarcos. Sua função
é garantir a vedação e a regularização do vão em termos de dimensões, prumos e
níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão
especificadas pelo fabricante. Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos,
através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao quadro periférico visível das
esquadrias. Depois serão instalados os quadros moveis ou folhas, através de sistemas
de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea, no
caso de peças de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas características
da esquadria.
5.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Todas as portas serão de abrir, com dimensões especificadas em projeto.
As esquadrias serão entregues nas dimensões em projeto, devidamente aparelhadas
e lixadas. Antes da pintura, deverão receber uma demão de selador para madeira.
Deverão ser armazenadas na posição vertical, sobre calços, e em local isento de cal,
cimento, óleo, graxas e barras de aço.
A montagem se dará inicialmente com os montantes e quadros que deverão ser
montados com sistema de encaixe tipo espiga ou cavilha. Todos os batentes serão
fixados com parafusos e chapuzes. Os parafusos terão suas cabeças rebaixadas e os
rebaixados e os respectivos orifícios tarugados com a mesma madeira dos batentes.
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6. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
Deverá seguir especificações da NBR-279 da Associação Brasileira de Norma Técnicas.
Os revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas devem ser vivas e os cantos perfeitos.
6.1 CHAPISCO
Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e,
eventualmente aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior
aderência entre a base e a camada de revestimento.
A argamassa será utilizada no traço 1:3, com espessura de 5mm, devendo ser aplicada
sobre qualquer base a ser revestida. Nas paredes externas, será adicionada à mistura
impermeabilizante.
Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos,
eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produto que venham a prejudicar a
aderência.
Quando

a

base

apresentar

elevada

absorção,

deverá

ser

pré-molhadas

suficientemente.
6.2 MASSA ÚNICA
A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e
chapisco e após embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam
passar.
Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar
paramento áspero ou sulcada para fácil aderência. Antes da aplicação da massa única,
as superfícies serão abundantemente molhadas a mangueira.
A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20mm.
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Nas paredes internas, será utilizada massa única no traço 1:3. Nas paredes externas,
será mantido o traço, porém será adicionado a mistura impermeabilizante.
6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO
Deverão ser de primeira qualidade, PEI IV e com dimensões de 20x20cm. Serão
aplicados nas paredes dos banheiros até uma altura de 1,50m.
As peças cerâmicas deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente.
Não deverão apresentar deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas,
trincas, bolhas ou lascas.
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade
(cimento colante). Deverá ser adicionada água a esta argamassa conforme instruções
do fabricante, até obter-se a consistência pastosa.
Inicialmente, espalha-se a argamassa de assentamento com a desempenadeira de aço.
Depois, devem-se formar os cordões com o lado dentado da desempenadeira. Em
seguida, demarca-se o gabarito para o assentamento das peças.
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical.
Em seguida, complementa-se a área definida entre estas faixas.
As espessuras regulares das juntas serão garantidas através de espaçadores
apropriados. As juntas deverão ser escovadas e umedecidas como preparação para
recebimento do rejunte.
Será aplicado nas áreas: Box Carne, Restaurantes, Copa.
Decorridos 5 dias de assentamento, será iniciado o rejunte com o espalhamento da
massa e posterior retirada do excesso com pano úmido ou esponja.
6.4 FORRO
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Será instalado forro PVC nos seguintes locais da construção: Box de Carnes,
Restaurantes, Copa, Banheiros. Serão constituídos por painéis lineares de PVC em
réguas de 100 mm, fixados em estrutura de metálica.
7. PAVIMENTAÇÃO
Todos os pisos a serem utilizados na obra serão sempre de boa qualidade, com
primorosa execução rigidamente verificada pelo Responsável Técnico da obra, desde a
compra, até a aplicação final.
7.1 CONTRA PISO
Será executado o perfeito nivelamento do solo onde será distribuído uma camada de
terra do tipo argilosa com uma devida compactação, em camadas sucessivas de 10 cm
de espessura, isento de matéria orgânica, para receber um contra piso em concreto
magro na espessura de 8 cm, com traço de concreto 1:3:4 (cimento, areia e brita).
7.2 LASTRO DE CONCRETO
Todo concreto de regularização colocado sobre o solo natural, deverá ser despejado
sobre superfície limpas, úmidas, sem barro ou poças d’água antecipadamente
regularizadas e compactadas
As eventuais diferenças de níveis do terreno deverão ser preenchidas com concreto
magro.
O lastro de concreto deverá possuir FCK 10MPA, com aditivos impermeabilizantes.
7.3 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERAMICO
A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa traço 1:4
(cimento e areia) com espessura de 3 cm. Na hipótese de ser necessária espessura
superior a 2,5cm, a camada deverá ser executada em duas etapas, sendo a segunda
etapa iniciada somente a cura completa da primeira.
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A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o inicio da
pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação.
7.4 PISO CERÂMICO
O piso cerâmico será composto por peças de primeira qualidade, com dimensões de
(35x35)cm, na cor creme antiderrapante. Serão aplicados nas áreas: Box carne,
Restaurante, Copa e Banheiros.
A superfície para assentamento do piso cerâmico deverá estar limpa, com toda a poeira
e partículas soltas removidas.
Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os pisos cerâmicos serão
batidos com o auxilio de martelo de borracha.
As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3,0 a 5,0mm.
Após 48 horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do
completo endurecimento da pasta, será procedida cuidadosamente a limpeza da
pavimentação com auxilio de um pano úmido ou esponja.
7.5 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
A camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço
1:3(cimento e areia) com espessura de 3 cm. Esta camada deverá ser sarrafeada com
uma régua de madeira e adensada de forma, a resultar uma superfície áspera e nivelada
para posterior aplicação de piso de alta resistência.
A quantidade de argamassa a preparar para a regularização será tal que o inicio da
pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término da sua aplicação.
7.6 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
O piso industrial tipo granitina deverá atender à NB1343 – Execução de piso com
argamassa de alta resistência mecânica e EB2100 – Argamassa de alta resistência
mecânica para pisos. O piso terá 8 mm de espessura e será composto de grana mista
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de granito, basalto e cristal de rocha, preparado em proporções iguais, com adição de
pigmento branco. Deverá ser assentada no sistema úmido sobre seco, em quadros de
1,20 x 1,20m, com juntas plásticas de dilatação 3mm, na cor branca, devidamente
alinhadas e esquadrejadas.
Após a cura da camada de alta resistência, será procedido o polimento com esmeris de
carburundum de numero 30 e sucessivamente mais fino ate o numero 120.
Será aplicado este piso nas áreas da Praça de alimentação e Espaço para evento.
8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as
normas da ABNT pertinentes.
9. INSTALAÇÕES ELETRICAS
As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos.
10. PINTURA
10.1 EM PAREDES
As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras,
corpos estranhos e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos
planos. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra
o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
Cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo
especificações em contrário, devendo ser dadas tantas demãos quantas forem
necessário (no mínimo duas), até se obter a coloração uniforme e o cobrimento
desejado.
Os serviços de pintura devem ser suspensos nos dias de chuva e de muito vento.
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Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superfícies não destinadas à pintura (divisórias, pisos). Os salpicos que não puderem
ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado, sempre que necessário.
Todas as superfícies das paredes externas e internas receberão pintura de tinta acrílica,
acabamento acetinado, seguindo rigorosamente as recomendações de preparações de
superfície, imprimação, aplicação e dosagens expressas pelo fabricante.
Precede aos serviços de pintura a aplicação de selador de acordo com o tipo de tinta
utilizada e as recomendações dos fabricantes.
Nenhuma superfície, passível de revestimento com tinta, ficará sem a correta proteção
com a pintura adequada.
10.2 EM SUPERFICIE DE MADEIRA
A superfície deverá ser lixada com lixa número 80 ou 100. O pó será removido com pano
umedecido com aguarrás.
Será aplicada então uma demão de fundo nivelador branco fosco, que permite um bom
lixamento, uniformização da superfície e economia da tinta de acabamento.
Após seca, a superfície será novamente lixada, com lixa para madeira número 120 e o
pó removido.
Para acabamento fino, deverá ser aplicada massa a óleo, seguida de lixamento com lixa
para madeira número 100 e limpeza do pó.
A tinta a óleo ou esmalte será aplicada deixando-se secar.
A tinta utilizada deverá ser de primeira qualidade. Nas aduelas, alisares e folhas das
portas, serão aplicados emassamento e pintura com esmalte com duas demãos.
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11. DIVERSOS
12.1 Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de primeira qualidade, com
largura de 0,60m, assentadas conforme especificação do fabricante.
12.2 No contorno externo do prédio construir calçada com 2,00 m de largura e altura
media de 0,06m, com caimento para fora do prédio, acabada com desempenadeira de
madeira. A concretagem dos “quadros” (de 2,00 x 1,00 m) de calçada deverá ser feita
de modo alternado com defasagem mínima de 24h. Não deixar juntas de madeira entre
os “quadros”.
12.3 As barras metálicas de apoio para deficientes de apoio para deficientes deverão
ser chumbadas na parede através de grampos metálicos, utilizando argamassa de
cimento e areia, no traço 1:2.
12.4 Rampas de acessibilidade com 1 lance, de acordo com projeto (com inclinação de
8 % conforme previsto na norma técnica ABNT – NBR 9050). As fundações serão
construídas primeiramente com uma sapata corrida em concreto nas dimensões de 0,60
x 0,50m e sobre esta base deverá ser erguida a alvenaria com tijolos maciços para dar
fechamento aos lances da rampa. Dentro da caixa onde serão executados os lances
deverá ser depositada terra e esta deverá ser compactada, preparando a base para
receber o lastro de brita e contrapiso. Primeiramente deverá ser feito o reaterro e em
seguida executado lastro de brita e contrapiso com 5,0 cm de espessura. A
pavimentação será de basalto irregular devidamente assentado e rejuntado com
argamassa. Um corrimão metálico deverá ser instalado ao longo da rampa conforme
dimensões previstas no projeto. Este equipamento deverá ser pintado com fundo zarcão
e pintura esmalte na cor Cinza Grafite, tom claro.
12. LIMPEZA
A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos.
Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão
cuidadosamente removidos, principalmente nas esquadrias bem como em metais e
louças sanitárias.
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Todas as instalações e esquadrias deverão estar em perfeito funcionamento.
A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de
recebimento pela fiscalização.

Renilce Almeida
Arquiteta e Urbanísta
Coordenação de Engenharia e Arquitetura da UPB
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25X33 CM

PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

PROJETO DE

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••• ••••••
••••••• ••••••••••••••• •••••••••••••••••

• • • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • •

SEDE

COBERTURA

PRANCHA

PLANTA BAIXA
ENGENHEIRO

CREA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •

DATA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESENHO

FOLHA

JORGE

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

HID-237/22

01/01

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
84 - Ano - Nº 2026

Boninal

02
01

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

27/10/21

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

THAIS

RENILCE

JORGE

DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••
1.
2.

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SEDE

PRANCHA

• • • • • • •• • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
ENGENHEIRO

CREA

DATA

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •

DESENHO

ESCALA

SEM ESCALA

URB-749/21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

FOLHA

JORGE

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

01/07

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
85 - Ano - Nº 2026

Boninal

N

7.12

7.08

•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
•• • • • • •• •
• • •• • •••• • •
• • • • • •• • •

4.92

02
01

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

29/03/2022

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

JORGE
DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••
1. MEDIDAS EM METRO.
2. • • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
3. • •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7.00

SEDE
PRANCHA

• • • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ENGENHEIRO CIVIL

CREA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •

DATA

SEM ESCALA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESENHO

FOLHA

RENILCE

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

URB-749/21

02/07

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
86 - Ano - Nº 2026

Boninal



3URMHВЎRGRWHOKDGR

(QWUDGD

ILR

&DOВDGD

3URMHВЎRGRWHOKDGR
5.04

[

2.90

%2;
P

%2;

%2;

P

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

[

%2;

%2;

P

P

P

3RUWDGH$ВR
[

3RUWDGH$ВR
[

%2;
P

%2;
P

2.56

2.56

2.50

2.50

2.52

2.51

[

%2;

3RUWDGH$ВR
[

3RUWDGH$ВR

%2;

2.61

2.43

P

3RUWDGH$ВR

[

%2;

3RUWDGH$ВR

[

[

%2;

%2;

P

P

P

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

%2;
P

2.40

3RUWDGH$ВR

[

3RUWDGH$ВR

[

%2;

3RUWDGH$ВR

[

[

%2;

%2;

P

P

P

%2;

P

P

2.50

2.60

2.51

2.53

2.42

2.47

2.55

1.10

1.47

[

1.11

ILR

2.80

(QWUDGD

2.71

2.31

3RUWDGH$ВR

2.90

3RUWDGH$ВR

[

2.90

3RUWDGH$ВR

ZF

6$1,7)(0

1.03

2 1 1
[

ϯUHD&REHUWD

1.18

'(37Ϩ


P

20.91

[

P

ILR

3URMHВЎRGRWHOKDGR

2.79

P





1.18

'(37Ϩ


17.41

20.91

ZF

&DOВDGD

[

ZF

1.12

P
[

[

&DOВDGD

1.17

[

ZF

[

1.08

ZF

(QWUDGD
[

1.16

ZF

2 1 1

6$1,70$6&
P

MDQHOD
GHPDGHLUD

P

0.30

[

'(3Ё6,72


P

[
K

$'0,1,675$ϵϱ2

2.85

[

MDQHOD
GHPDGHLUD

[
K

3LODUHV

0.30

1.50

[

5.17

2.16

5.00

5.05

3.08

2.00
5.53

&DOВDGD

(QWUDGD

ILR

50.36



PLANTA BAIXA

2.10

3.93

5.53

1.31

(6&$/$

CORTE-BB
(6&$/$

02

WUHOLВDPHWjOLFD
H[LVWHQWH

01

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

22/03/2022

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

jorge

jorge

JORGE

DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••

0.30

1.
2.

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.10
0.96

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •

2.10

3.35

5.48

4.90

3.

PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

CORTE-AA
(6&$/$

SEDE
PRANCHA

CADASTRO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •
• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESENHO

FOLHA

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DATA

ESCALA

URB-749/21

03/07

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
87 - Ano - Nº 2026

Boninal

DETALHE DOS BOXES
DE CARNES
2.60

.15

.15

.15

BANCADA DE APOIO
BANCADA DE LAVAGEM
• • •• • • ••• • • • • • • • • • • • •••• • • ••• • • • • • • • • • • • • •
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

BOX
• •• • •• ••••••••

h=3,00

3.70

A

2 1 1




(QWUDGD

EXPOSITOR DE CARNES
1.50 x 0.65
h=1,35
.30

0(,2),2

&DOВDGD

3URMHВЎRGRWHOKDGR
5.04

[

2.90

P

[

[

%2;

%2;

3RUWDGH$ВR
[

%2;

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

[

[

2 1 1

2.40

2.61

[

2 1 1

2 1 1

2.50

2.53

3RUWDGH$ВR

[

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

P

GRELHA
.15

3RUWDGH$ВR

%2;

P

2 1 1

2 1 1

3RUWDGH$ВR

%2;

P

P

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

%2;

%2;

%2;

%2;
P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;
2 1 1

P

PLANTA BAIXA

P

2 1 1

.15

[

%2;
%2;

P

2.50

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

P

%2;

3RUWDGH$ВR

2.90

3RUWDGH$ВR

2.90

3RUWDGH$ВR

2 1 1

2 1 1

ESCALA
2.50

2.51

2.52

2.43

2.60

2.51

2.42

Painel Letreiro

EXPOSITOR DE CARNES
1.50 x 0.65
h=1,35
.90

[

ZF

3URMHВЎRGRWHOKDGR

ZF

Porta de
Enrolar

BANCADAda
em Inox

1.12

1.47

1.11
1.03

&DOВDGD

[

ZF

FORRO DE PVC

0(,2),2

P

ZF

[

[

ZF

6$1,7)(0
2 1 1

2.79

1.18

[

1.17

[

ZF

&DOВDGD

2 1 1

2 2 2

ZF

CORTE AA
ESCALA

1.08

ZF

1/50

1.16

[

ZF

P

6$1,70$6&

[

ZF

ZF

(QWUDGD



'(37Ϩ
2 1 1 P

[



17.41

P

C

1.18

ϯUHD&REHUWD

'(37Ϩ

P
2 1 1

20.91

[

[

20.91

(QWUDGD

1.10

ZF

0(,2),2

2.80

[

D

1/50

2.47

2.55

2.40

2.50

2.65

2.56

3.00

2.56

2.71

2.31

6$1,70$6&
P

[

[

3LODUHV

02
2 1 1
01

0.30

0.30

[
K

P

P

MDQHOD
GHPDGHLUD

[
K
MDQHOD
GHPDGHLUD

2 1 1

'(3Ё6,72


$'0,1,675$ϵϱ2

2.85

2 1 1

1.50

[

5.17

BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60

4.98

5.05

&DOВDGD

P

[
3RUWDGH$ВR

2.52

.15

[
3RUWDGH$ВR

2.52

.15

[
3RUWDGH$ВR

2.51

.15

[
3RUWDGH$ВR

2.51

10.79

.15

[
3RUWDGH$ВR

2.50

.15

[
3RUWDGH$ВR

2.50

.15

[
3RUWDGH$ВR

2.50

5.00

3.08

2.00

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

5.53

JORGE

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••

P

2 1 1

10.68

0.25

BANCADA DE LAVAGEM
1.20 x 0.60

%2;

P

2 1 1

26.55

3URMHВЎRGRWHOKDGR

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;

P

2 1 1

.15

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;

P

1.
2.

2 1 1

.15

[
3RUWDGH$ВR

2.45

.15

(QWUDGD

.15

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;

2 1 1

2 1 1

(QWUDGD

0(,2),2

P

P

2 1 1

2 1 1

%2;

%2;

P

2.65

%2;

%2;

2.50

2.16

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.

0(,2),2
50.36




UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

PLANTA BAIXA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •

(6&$/$
PREFEITURA

LEGENDA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

B
• ••••• • • • • • •

PAREDE A CONSTRUIR

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MERCADO MUNICIPAL

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

PAREDE A CONSERVAR
SEDE
PRANCHA

PLANTA BAIXA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA

DESENHO

FOLHA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •

DATA

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

URB-749/21

04/07

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
88 - Ano - Nº 2026

Boninal

• • • • • •• •• • • • • • •• • •• • • • • •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • •• • • •• •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Medidas:
Espessuras: 25 mm
Larguras: 25 cm
Comprimentos: 25 cm
Cor: AMARELA
PISO DIRECIONAL ALERTA EM
• • • • • • • • •• • • • • • • • • •••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Medidas:
Espessuras: 25 mm
Larguras: 25 cm
Comprimentos: 25 cm
Cor: AMARELA

1,80

1,50

1,80

PISO TATIL DIRECIONAL

i=8,33%

(QWUDGD

1,20



SOBE



0(,2),2

SOBE

i=8,33%

PISO TATIL DE ALERTA

DETALHE: PISO TATIL
&DOВDGD

SEM ESCALA

3URMHВЎRGRWHOKDGR
5.04

[

P

[

[

%2;

%2;

3RUWDGH$ВR
[

%2;

P

%2;

P

P

P

2 1 1

2 1 1

2.56

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2.56

2.50

[

3RUWDGH$ВR
[

%2;
P

%2;
P

2 1 1

2.50

2.52

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR
[

%2;

3RUWDGH$ВR
[

%2;
P

P

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

[

2 1 1

2.40

2.61

[

%2;

%2;

%2;

P

P

2 1 1

2 1 1

3RUWDGH$ВR

2.43

P

2 1 1

2 1 1

2.50

2.53

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

%2;
P

3RUWDGH$ВR

[

[

%2;

%2;
P

P

2 1 1

2.60

[

%2;

P

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

2 1 1

2 1 1

2.42

2.47

2.55

2.80

1.10

1.11

ZF

6$1,7)(0

1.03

ZF

&DOВDGD

[

ZF

3URMHВЎRGRWHOKDGR

1.12

[

ZF

P

[

0(,2),2

[

[

1.47

3URMHВЎRGRWHOKDGR

ZF

0(,2),2

&DOВDGD

(QWUDGD

2.71

2.31

3RUWDGH$ВR

P

%2;

3RUWDGH$ВR

2.90

3RUWDGH$ВR

2.90

3RUWDGH$ВR

ZF

1.18

'(37Ϩ


P

17.41

P





[

'(37Ϩ

1.18

2.79

P

20.91

[

[

ϯUHD&REHUWD

[

1.17

[

ZF

ZF

1.08

ZF

[

ZF

P

6$1,70$6&

[

ZF

ZF

1.16

&DOВDGD

• • • • • •• • •• •• • • • • • • •• • • • •• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• •• • •• • •• • • • •• • • •• • • • • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••
• •• • • • • •• • • • ••••••••••••••
• • • • • • • • • • • •••• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(QWUDGD

1.50

[

[

6$1,70$6&
P

02

P

01

0.30

0.30

MDQHOD
MDQHOD
GHPDGHLUD

[

3LODUHV

'(3Ё6,72


[
K

P

P

2.85

[

MDQHOD
GHPDGHLUD

[
K

'(3Ё6,72


$'0,1,675$ϵϱ2

P

2 1 1

0(,2),2

P

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

%2;
P

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

%2;
P

2 1 1

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;
P

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

[
3RUWDGH$ВR

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;
P

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;
P

2 1 1

2 1 1

[
3RUWDGH$ВR

[
3RUWDGH$ВR

3URMHВЎRGRWHOKDGR

0.25

BANCADA DE LAVAGEM
1.20 x 0.60

5.00

3.08

2.00

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

5.53

29/03/2022

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

JORGE
DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••

%2;
P

1.
2.

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

(QWUDGD

[
3RUWDGH$ВR

%2;

2.50

%2;

&DOВDGD

BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60

4.98

5.05

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.
i=8,33%

5.17

i=8,33%

2.16

50.36




UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

PLANTA BAIXA
(6&$/$

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••
••••••••••••••••• •••••••••••••• ••••• ••••
SEDE

PRANCHA

• • • • • • •• • •• • • •• • • • • •• • •• •• • • • • • • • • • •
ENGENHEIRO CIVIL

CREA

DESENHO

FOLHA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •

DATA

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

URB-749/21

05/07

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
89 - Ano - Nº 2026

Boninal

2.10

3.93

5.53

1.31

WUHOLВDPHWjOLFD
H[LVWHQWH

CORTE-BB
(6&$/$

WUHOLВDPHWjOLFD
H[LVWHQWH

1.20

3.35

'(37Ϩ

6$1,70$6&

6$1,70$6&

1.00

2.10

'(37Ϩ

2.00

2.10

2.00

2.00

6$1,7)(0

%2;

3.35

4.90
3.35

1.10

2.10

0.96

2.00

3.51

3.35

5.48

4.90

0.30

0.30

WUHOLВDPHWjOLFD
H[LVWHQWH

'(3Ё6,72

CORTE-CC

CORTE-AA

(6&$/$

(6&$/$

1.10
0.96

2.00

2.10

3.51

3.35

5.48

4.90

0.30

WUHOLВDPHWjOLFD
H[LVWHQWH

FACHADA D
(6&$/$

FACHADA A
(6&$/$

02
01

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

WUHOLВDPHWjOLFD
H[LVWHQWH

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

jorge

jorge

JORGE

DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••
1.
2.

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.

5.48

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

3.30

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••• ••••••
••••••• ••••••••

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

FACHADA B
(6&$/$

SEDE

FACHADA C

PRANCHA

(6&$/$

CORTES E FACHADA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA

DESENHO

FOLHA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •
• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DATA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

URB-749/21

06/07

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
90 - Ano - Nº 2026

Boninal

2.20

5.40

57.36

PLANTA BAIXA
ESCALA

• • • • • • • • •• • • • •• • •• • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1/20

3URMHВЎRGRWHOKDGR
5.04

%2;

%2;

[

%2;

P

%2;

P

P

P

2 1 1

2 1 1

2.56

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2.56

2.50

2.50

[

3RUWDGH$ВR
[

%2;
P

%2;
P

2 1 1

2.52

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR
[

%2;

3RUWDGH$ВR
[

%2;
P

P

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

2 1 1

2.40

2.61

[

%2;

P

P

2 1 1

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;

%2;

2.43

P

2 1 1

2 1 1

2.50

2.53

2.20

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

%2;
P

3RUWDGH$ВR

[

VISTA 01

P

ESCALA

2 1 1

2 1 1

2.42

2.47

2.55

1.03

ZF

PERSPECTIVA

ESCALA

ESCALA

1/20

S/ESC

[

ZF

3URMHВЎRGRWHOKDGR

1.12

2 1 1

&DOВDGD

[

[

ZF

P

5.40

VISTA 02

1.11

ZF

6$1,7)(0

0(,2),2

[

[

1.47

(QWUDGD

1.10

ZF

0(,2),2

2.80

ZF

'(37Ϩ

2 1 1

1.18

ϯUHD&REHUWD

P

20.91

[

[

1.18

[

'(37Ϩ
2 1 1 P

29.69

2.79

P

17.41

20.91

1/20

P

2 1 1

2.60

[

%2;
%2;

P

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;

2.71

2.31

3RUWDGH$ВR

2.90

2.90

P

3RUWDGH$ВR

[

P

%2;

3RUWDGH$ВR

[

2.90

3RUWDGH$ВR

[

S/ESC

(QWUDGD

&DOВDGD

3RUWDGH$ВR

• • • • • • • • •• • •• • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

ILR

0(,2),2

• • • • • • • • •• • • • •• • •• • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

[

1.17

[

ZF

&DOВDGD

2 1 1

2 2 2

ZF

1.08

ZF

1.16

[

ZF

P

6$1,70$6&

[

(QWUDGD

ZF

ZF

6$1,70$6&
P

[

[

3LODUHV

02
2 1 1
01

0.30

0.30

[
K

P

P

MDQHOD
GHPDGHLUD

MDQHOD
GHPDGHLUD

[
K

2 1 1

'(3Ё6,72


$'0,1,675$ϵϱ2

2.85

2 1 1

1.50

[

5.17

%2;

&DOВDGD

P

2 1 1

P

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

%2;
P

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

%2;
P

2 1 1

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;
P

2 1 1

[
3RUWDGH$ВR

3URMHВЎRGRWHOKDGR

[
3RUWDGH$ВR

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;
P

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;
P

2 1 1

2 1 1

[
3RUWDGH$ВR

[
3RUWDGH$ВR

0.25

BANCADA DE LAVAGEM
1.20 x 0.60

5.00

3.08

2.00

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

5.53

JORGE

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••

%2;
P

1.
2.

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

(QWUDGD

[
3RUWDGH$ВR

%2;

(QWUDGD

0(,2),2

BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60

4.98

5.05

2.50

2.16

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.

0(,2),2
50.36

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL

TAPUME
• ••••• • • • • • •

(6&$/$

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SEDE

PRANCHA

TAPUME
ENGENHEIRO CIVIL

CREA

DATA

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •
• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

ESCALA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

URB-749/21

DESENHO

FOLHA

07/07

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
91 - Ano - Nº 2026

Boninal




(QWUDGD

0(,2),2

&DOВDGD

50A

3URMHВЎRGRWHOKDGR
5.04

[

2.90

P

[

[

%2;

%2;

3RUWDGH$ВR
[

%2;

P

%2;

P

P

P

2 1 1

2 1 1

2.56

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2.56

2.50

2.50

3RUWDGH$ВR

[

3RUWDGH$ВR

[

%2;
P

3RUWDGH$ВR

[

2.61

2.43

%2;

P

2 1 1

2 1 1

2.50

2.53

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1
2 1 1

2.40

[

%2;

P

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;

%2;

P

P

2 1 1

2.51

2.52

3RUWDGH$ВR

[

%2;

%2;

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

P

3RUWDGH$ВR

[

%2;

%2;
P

P

2 1 1

2.60

[

%2;

P

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

2 1 1

2 1 1

2.42

2.47

2.55

1.11
1.03

ZF

&DOВDGD

[

ZF

3URMHВЎRGRWHOKDGR

1.12

[

ZF

P

2 1 1

ZF

'(37Ϩ

2 1 1

1.18

ϯUHD&REHUWD

P

20.91

[

[

2.79

1.18

'(37Ϩ
2 1 1 P

[

17.41

20.91

ZF

6$1,7)(0

[

0(,2),2

[

[

1.47

1.10

ZF

0(,2),2

2.80

(QWUDGD

2.71

2.31

3RUWDGH$ВR

P

%2;

3RUWDGH$ВR

2.90

3RUWDGH$ВR

2.90

3RUWDGH$ВR

[

1.17

[

ZF

&DOВDGD

2 1 1

ZF

1.08

ZF

1.16

[

ZF

P

6$1,70$6&

[

ZF

ZF

(QWUDGD

6$1,70$6&
P

2.50

B21 B20 B19 B18
• • ••••

• • ••••

• • •• •• ••••••••

#6

#6

••••

#6

••••

#6

#6

#6

B20 B19 B18

#6

#6

#6

QDb

• • ••••

B19 B18
• • •• •• ••••••••

#6

5.00

3.08

2.00

• • ••••

#6

29/03/2022

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

JORGE
DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••
1.
2.

B18

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

5.53

• • ••••

• • ••••

#6

0.25

BANCADA DE LAVAGEM
1.20 x 0.60

%2;

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.

•• ••

#6

#6

#6

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;

• • ••••

• • •• •• ••••••••

• ••
• •••••

#6

B22 B23 B24 B25

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;

#6

#6

B24 B25

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

%2;

• • ••••

3URMHВЎRGRWHOKDGR

B25

01

0.30

0.30

• • ••••

02
2 1 1

(QWUDGD

0(,2),2

• • ••••

• • ••••

[
K

• • ••••

MEDIDORES

%2;

%2;

MDQHOD
GHPDGHLUD

%2;

P

P

[

&DOВDGD

BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60

4.98

5.05

%2;

[

MDQHOD
GHPDGHLUD

5.17

[
K

3LODUHV

50.36
2.16

2 1 1

'(3Ё6,72


$'0,1,675$ϵϱ2

2.85

2 1 1

1.50

[

••••
•••

VEM DO
POSTE
DA
REDE
• • • • •• • • • • • • • •

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SEDE

PRANCHA

PLANTA BAIXA
ENGENHEIRO

CREA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-d
• • •

DATA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESENHO

FOLHA

RENILCE

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

ELE-235/22

01/02

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
92 - Ano - Nº 2026

Boninal








HASTE DE TERRA



m

m

3

3

0.25 m

Cabo de cobre nÚ 16 mm2
CABO DE COBRE NU 16mm2

VIDE DETALHE

Haste terra cobreada de
2.40 m

200

3 m

∅40mm

1F+N
6(6)mm2
+T(6)mm



40A

Q-DGERAL

∅40mm

3F+N
6(6)mm2
+T(6)mm

01

40A

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

29/03/2022

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

PROJETISTA

JORGE

JORGE

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••
1.
MEDIDAS EM METRO.
• ••••••••• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• ••••••••• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10A

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

1#2.5mm2

1#2.5mm2

10A

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
• ••••• • • • • • •

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PROJETO

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
POVOADO DE JAPOMIRIM

PRANCHA

Detalhes e unifilar Geral
ENGENHEIRO CIVIL

CREA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •24.721-D
•
DATA

sem escala

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

• • •• • •• ••• • • • • • • • • • •
LUCAS CATRAMBY

FOLHA

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

ELE-235/22

02/02

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
93 - Ano - Nº 2026

Boninal

&DOВDGD
&DOВDGD

3URMHВЎRGRWHOKDGR
5.04

2.90

P

%2;

%2;

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

%2;

P

P

P

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2.56

2 1 1

2.56

2.50

[

3RUWDGH$ВR
[

%2;
P

%2;
P

2 1 1

2.50

2.52

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR
[

%2;

3RUWDGH$ВR
[

%2;
P

P

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

P

2 1 1

2.40

2.61

[

%2;
P

%2;

P

P

2 1 1

2.60

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR

[

%2;

2 1 1

2.53

3RUWDGH$ВR

[

P

2 1 1

2.50

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

2.43

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;

%2;

2 1 1

2 1 1

2.42

2.47

2.55

2.71

2.31

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

P

%2;

3RUWDGH$ВR

[

2.90

3RUWDGH$ВR

[

2.90

3RUWDGH$ВR

1.11

6$1,7)(0

1.03

ZF

&DOВDGD

[

ZF

3URMHВЎRGRWHOKDGR

1.12

[

2 1 1

ZF

P

[

ZF

'(37Ϩ

2 1 1

1.18

ϯUHD&REHUWD

P

20.91

[

[

2.79

1.18

'(37Ϩ
2 1 1 P

[

17.41

[

1.17

[

ZF

&DOВDGD

2 1 1

ZF

1.08

ZF

1.16

[

ZF

P

6$1,70$6&

[

ZF

ZF

2 1 1

1.50

[

6$1,70$6&
P

[

[

)266$(;,67(17(
2 1 1

0.30

0.30

[
K

P

P

MDQHOD
GHPDGHLUD

MDQHOD
GHPDGHLUD

[
K

2 1 1

'(3Ё6,72


$'0,1,675$ϵϱ2

2.85

20.91

ZF

0(,2),2

[

[

1.47

1.10

ZF

0(,2),2

2.80

%2;

%2;
P

%2;
P

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

P

2 1 1

[
3RUWDGH$ВR

%2;

%2;

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

GRELHA

0.25

BANCADA DE LAVAGEM
1.20 x 0.60

5.00

3.08

2.00
5.53

%2;

%2;
• •••••

2 1 1
[
3RUWDGH$ВR

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

• •••••

[
3RUWDGH$ВR

BANCADA DE LAVAGEM BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60
1.20 x 0.60

• •••••

P

2 1 1

0(,2),2

%2;

• •••••

&DOВDGD

BANCADA DE APOIO
1.30 x 0.60

4.98

5.05

• •••••

5.17

2.50

2.16

••
••

••

CG

• •••••

9$,3$5$)266$(;,67(17(

3URMHВЎRGRWHOKDGR

02
01

PLANTA BAIXA

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

29/03/2022

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

JORGE
DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••
1.
2.

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

• • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • •• •• •• • • • •• • • • • • • • • • • • •
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL


• ••••• • • • • • •

PROJETO DE
PROJETO ESGOTO

•• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •• •• • • • •• • • • •• • • • • • • •• • • •• •• • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SEDE

PRANCHA

PLANTA BAIXA
ENGENHEIRO

CREA

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 24721-D
• • •

DATA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESENHO

FOLHA

JORGE

• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •• • • • • • • • • • • • • •
ESCALA

HID-237/22

01/01

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
94 - Ano - Nº 2026

Boninal

3RUWDGH$ВR

[

[

%2;

%2;

P

3RUWDGH$ВR

3RUWDGH$ВR

[

2 1 1

2.31

2 1 1
2 1 1

2.56

2.56

3RUWDGH$ВR

%2;

P

P

2 1 1

2.50

3RUWDGH$ВR

[

2 1 1

2.61

2.43

3RUWDGH$ВR

[

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

2.40

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

P

2 1 1

2.51

3RUWDGH$ВR

[

%2;

%2;

P

2 1 1

2.52

3RUWDGH$ВR

[

%2;

%2;
P

2 1 1

2.50

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

[

%2;

P

P

2 1 1

2.50

2.53

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2 1 1

P

P

2 1 1

2.60

[

%2;
%2;

P

2 1 1

3RUWDGH$ВR

[

%2;

P

2.51

3RUWDGH$ВR

[

%2;

2 1 1

P

P

2.90

3RUWDGH$ВR

%2;

2 1 1

2 1 1

2.42

2.47

2.55

1.10

[

ZF

ZF

LEGENDA:

6$1,7)(0
P

[

[

2 1 1

ZF

[

1.47

2.80

SAPATAS 0.60X0.60 CM x 14

ZF

[

ZF

• •• • •• • •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
69.50 m

ZF

[

[

'(37Ϩ

P
2 1 1

PILARES 15X25 CM X14

2.79

[

'(37Ϩ
2 1 1 P

PILARES EXISTENTE

[

[

ZF

2 1 1

ZF

ZF

[

ZF

P

6$1,70$6&

[

ZF

ZF

[

2 1 1

6$1,70$6&
P

S6



S7

(0.60x0.60)



S13

S12

2 1 1

3.08

NOTAS:

2.00
5.53

1)CONCRETO FCK=25MPA

S14

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

5.00







S11

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)



S10

S9

S8

(0.60x0.60)

2.50

2.65







S5

(0.60x0.60)

P

P

0.30
0.25

5.05

&DOВDGD

2 1 1

'(3Ё6,72


$'0,1,675$ϵϱ2

[
K

(0.60x0.60)

MDQHOD
GHPDGHLUD

S4

[

5.17

2.16

S3

(0.60x0.60)

[

[
K
MDQHOD
GHPDGHLUD

S2

(0.60x0.60)

3LODUHV

10.68

10.79

S1

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

2)ACO:

CA-50A

3)COBRIMENTO:

Sapatas: c=3.00 cm
Pilares: c=3.00cm

4)AS SAPATAS DEVERAO ASSENTAR NUM SOLO
COM TAXA ADMISSIVEL DE 2.0Kgf/cm2.
A COTA DE FUNDACAO SERA DEFINIDA EM FUNÇÃO
DE ESTUDOS GEOTECNICOS OU ANALISE EM LOCO DO TIPO DE SOLO.

• • • • • • •• • •• • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(6&$/$

2.66

2.65

5.23

2.64

S2

2.65

2.64

S3

(0.60x0.60)

2.65

S4

(0.60x0.60)

.12

.12

(0.60x0.60)

0.30

2.67

S1

(0.60x0.60)

3LODUHV

2.66

2.71

0.25

S5

S6

(0.60x0.60)

S7

(0.60x0.60)

S13

S12

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

S11

S10

S9

S8

(0.60x0.60)

S14

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

(0.60x0.60)

02
2.66

2.67

2.65

2.65

5.24

2.65

2.64

2.64

2.59

01

• • •• • • • ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •• • • • • • • • • •

JORGE

• • • • • •• • • • • • • • • • • •

DATA

DESENHO

VERIF.

APROV.

• • • • • • • • • • • •••••••••••••

• • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.
2.

(6&$/$

MEDIDAS EM METRO.
• • • • • •• • •• • • •• • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••
• •• • •• • • •• • • • • • •• •• • • • • • • • • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • •• • • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •• •• • • • ••• • • • • •• • •• • •• • • • • • ••• • • •• •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Declaração de dispensa relatório de sondagem
Venho por meio deste documento, justificar os motivos que nos levaram a dispensar
a execução de um relatório de sondagem no convênio 408/2022.
Considerando que:
O mercado municipal de Boninal situado na sede , já possui uma estrutura de
concreto armado e cobertura metálica e que foi executada há 30 anos sendo que essa,
não apresenta qualquer sinal de deformação em sua estrutura conforme fotos em
anexo.
Após essa análise da estrutura existente, adotou-se para o dimensionamento da laje
que será construída sobre uma área adjacente ao prédio, e com os mesmos
parâmetros da edificação já existente, por se tratar de uma estrutura com vão
pequenos, não se fazendo necessários os custos com uma sondagem que a viria ser
realizado por uma empresa de outra região, pois, na microrregião, não há empresas
que executem tal serviço.
Declaro que:
Estou ciente das responsabilidades que implicam a decisão de não se executar o
ensaio, e que qualquer patologia que surgir por conta desse quesito é de
responsabilidade exclusiva do responsável técnico pela elaboração do projeto
estrutural de concreto armado, estando a fiscalização da Caixa ISENTA de qualquer
responsabilidade
onssabillidade caso
cas a construção da nova estrutura apresente problemas futuros.

Jorge O
Otávio
Silva Brandão
tá i dda Sil
ENGENHEIRO CIVIL
CREA :24721-D
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 133/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022
O MUNICÍPIO DE BONINAL – CNPJ 13.922.612/0001-83, Pregoeiro Designado
DECRETO Nº 1893/2021, TORNA PÚBLICO licitação. OBJETO: Contratação de
empresa especializada para fornecimento diário de gêneros alimentícios, para
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia,
na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento
do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19,
Decreto nº 7.746/12, Lei Complementar n° 123/06, subsidiariamente a Lei nº
8.666/93 e demais legislação aplicáveis, nos termos das exigências
estabelecidas no Edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do
dia 03/06/2022 às 08h00min do dia 15/06/2022. ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Das 08h05min às 08h55min do dia 15/06/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs15min do dia 15/06/2022. LOCAL:
www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”). Para todas as
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Telefone: (75)
3330-2375. O Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial:
https://www.boninal.ba.gov.br/.
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com
o Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
O edital completo e informações complementares poderão ser obtidas junto a
Coordenadoria de Licitações e Contratos, através do Setor de Licitações, nos
dias úteis, na sala da Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das
09:00HS as 12:00HS e das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo
telefone (75) 3330-2375 ou pelo e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.

Boninal - Bahia, 01 de junho de 2022.

Holdimar Alonso Paiva
Pregoeiro Oficial
----------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – CEP 46740-000
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LICITAÇÃO Nº 133/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022
Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatório obedecerá,
integralmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892,
de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores e as exigências estabelecidas neste Edital.
OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada para fornecimento diário de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado
da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 03/06/2022 às 08h00min
do dia 15/06/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08h05min às 08h55min do dia 15/06/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs15min do dia 15/06/2022.
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”)
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Nota: Documentos de habilitação deverão ser anexados obrigatoriamente na
plataforma, sob pena de inabilitação, ressalvado as observações constantes do
referido edital.
Pregoeiro: HOLDIMAR ALONSO PAIVA
LOCAL: www.bllcompras.com
Senhor Licitante, informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações
no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente
licitação estarão disponíveis no site https://www.boninal.ba.gov.br/, sendo
responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de possíveis alterações
através do referido site.
Boninal – Ba., 01 de junho de 2022 - Holdimar Alonso Paiva – Pregoeiro
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LICITAÇÃO Nº 133/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022
O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, por meio do Pregoeiro Decreto Municipal nº 1893, de 22 de
fevereiro
de
2021
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1031&c=95&m=0,
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a escolha
da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para
fornecimento diário de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, na modalidade de PREGÃO,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos, com critério de julgamento “MENOR PREÇO GLOBAL”, nos termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e
2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°
8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 03/06/2022 às 08h00min
do dia 15/06/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08h05min às 08h55min do dia 15/06/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs15min do dia 15/06/2022.
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”).
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada para fornecimento diário de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado
da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2. A licitação será realizada em UM ÚNICO LOTE, formados por 93 (noventa e três)
itens, conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que o compõem.
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DO CREDENCIAMENTO
2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
2.2. Os Licitantes interessados deverão proceder ao credenciamento antes da data
marcada para início da sessão pública via Internet.
2.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao site www.bllcompras.com.
2.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal
única e exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico
2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
2.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
3.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no
objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas
contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de
Licitações e Leilões.
3.2.1. Os licitantes deverão acessar ao Sistema por meio de login e senha.
3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas.
3.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
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3.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
3.4.5. Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou
concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação,
observado o disposto neste Edital;
3.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
3.4.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05/2017);
3.4.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas
na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto
desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de
gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº
1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de
Gestão e dos respectivos atos constitutivos.
3.4.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da
Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo
de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU.
3.5. Cooperativas de mão de obra, nos termos da Súmula 281 do TCU c/c o art. 5º Lei
nº 12.690/2012.
3.6. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
3.6.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de
04 de junho de 2010);
3.7. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização,
na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
neste órgão contratante.
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3.8. Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá apresentar
juntamente com a proposta as seguintes declarações:
3.8.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.
3.8.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
3.8.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.9. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.10. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3.11. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.12. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.13. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
3.14. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;
3.15. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.16. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário
fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.17. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operadora devidamente
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO III).
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b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação, previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitações do Brasil (ANEXO VI) e
c) Especificações dos serviços objeto da licitação em conformidade com edital.
d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema
eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil, ANEXO IV.
3.18. Microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
Declaração constante no Anexo VIII para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos
dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.
3.19. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação.
4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:
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4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através
do instrumento de mandato previsto no item 3.17 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do
Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no site: www.bll.org.br.
4.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.
4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante
prévia definição de senha privativa.
4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
4.3. DA PARTICIPAÇÃO
4.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.
4.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da
desconexão do seu representante;
4.3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
4.3.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
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4.3.5. Não há itens específico ou exclusivo para a participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006.
4.3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.7. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
4.3.7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.7.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
4.3.7.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
4.3.7.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.3.7.7. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05/2017);
4.3.7.8. Cooperativas de mão de obra, nos termos da Súmula 281 do TCU c/c o
art. 5º Lei nº 12.690/2012.
4.4. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41)
3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail:
contato@bll.org.br.
5.

DA APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
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negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1.1. Valor unitário ou percentual de desconto, conforme o caso;
6.1.1.2. Marca;
6.1.1.3. Fabricante;
6.1.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso.
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art.
63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.
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6.3.3. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da
contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.
6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:
6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual.
6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação
da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
6.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.
6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura
de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na
execução do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
FORMULAÇÃO DE LANCES.

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local, indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item/lote, sendo o julgamento pelo valor
global de cada item.
7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser, de no mínimo 0,01 (um centavo) ou equivalente, em
percentual que represente este valor, devendo o licitante ter ciente dos critérios de
empate fictícios de que trata a Lei 123/06.
7.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é
obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e fechado”, tal previsão é
facultativa.
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O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em
moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão
financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.14. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.17.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.21. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
7.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.25. A empresa melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto.
7.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
7.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.28. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.28.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
7.28.1.1. Prestados por empresas brasileiras;
7.28.1.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
7.28.1.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de
03hs (três horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
88.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, 24hs (vinte e quatro horas) de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
8.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03hs
(três horas), sob pena de não aceitação da proposta.
8.8. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
8.9. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.10. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos
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subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e
dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
8.11. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.12. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.
8.13. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
8.13.1. Conformidade com as especificações técnicas exigidas no Edital;
8.13.2. Registro do produto nos órgãos competentes, quando exigido pela
legislação
8.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega,
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência.
8.13.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.13.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.13.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os
manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio,
quando for o caso.
8.13.8. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da
aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie
imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via
postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado
nacional, nos termos do(s) Decreto(s) nº 7.546, de 2 de agosto de 2011.
8.13.9. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo
produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas
brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de
preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
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8.13.10. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as
propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de
preferência.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a sua continuidade.
8.16. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
8.17. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.18. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. O licitante deverá anexar a documentação de habilitação na plataforma do
sistema, sob pena de inabilitação sumária, visto que a não disponibilização no
sistema caracteriza a não entrega dos documentos de habilitação, inviabilizando,
consequentemente, o acesso e vistas dos documentos ao pregoeiro e aos demais
participantes.
9.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
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9.1.1.1. Para a consulta de licitantes, pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
9.3.3.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.3.3.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será
convocado
a
encaminhá-los,
em
formato
digital,
via
e-mail
(licitacaopmboninal2021@hotmail.com), no prazo de 03 (três) horas sob pena de
inabilitação.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. Habilitação jurídica:
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9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
9.8.6. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI),
em caso de MEI.
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ).
9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
9.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio
ou sede do licitante.
9.9.3.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.
9.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio
ou sede do licitante.
9.9.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
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1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
9.9.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com
Efeito de 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.
9.10. Qualificação Econômico-Financeira:
9.10.1. Certidão Negativa de Concordata, Falência, Recuperação Judicial
e Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa
jurídica dentro do prazo de validade.
9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta:
9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social
vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
9.10.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
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9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10%
(dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item
pertinente.
9.10.5. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da
qualificação econômico-financeira por meio de:
9.10.5.1. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação
do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta.
9.11. Qualificação Técnica:
9.11.1. Comprovação de aptidão para desempenho das atividades em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.11.1.1. Os atestados deverão referir-se a ao objeto no âmbito
de sua atividade econômica especificadas no contrato social
vigente;
9.11.1.2. O licitante disponibilizará todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços e/ou
fornecimento, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017.
9.11.2. Alvará Sanitário emitido pela Autoridade Sanitária competente.
9.11.3. Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura
Municipal da Sede da Licitante ou Distrito Federal.
9.11.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.
9.11.5. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
9.11.5.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.11.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.11.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.11.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
9.11.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.11.10. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de
pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
9.11.11. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.
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9.11.11.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
9.11.11.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação
fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços,
devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com as
diretrizes constantes deste instrumento convocatório e o modelo anexo a
este instrumento convocatório.
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento;
10.1.4. Conter informação sobre marca, modelo e ano do veículo ofertado.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação
de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em
que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
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12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no sistema e na proposta, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação
de negócios ali estabelecida as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no
edital e seus anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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15.4. O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados a partir da
assinatura do contrato.
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas.
15.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração,
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para,
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos
no Termo de Referência.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3. Apresentar documentação falsa;
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20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.6. Não mantiver a proposta;
20.1.7. Cometer fraude fiscal;
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
20.4.2. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Boninal BA, pelo prazo de até cinco anos;
20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20. 5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – FL. 26/129





CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
125 - Ano - Nº 2026

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público
20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, o Município de Boninal poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Geral do
Município e Boninal-BA.
20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2. A impugnação poderá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica, na
plataforma do pregão eletrônico, podendo, caso queira, encaminhar também pelo email: licitacaopmboninal2021@hotmail.com, ou ainda, por petição dirigida ou
protocolada no endereço Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA CEP 46740-000, dirigida a Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Boninal, desde que já inclusa na plataforma.
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
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21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois)
dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art.
16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu
artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174,
de 2010.
22.2. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da
Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de
2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes
empresas na mesma situação.
22.3. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de
2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de
2010.
22.4. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor
preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente
indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas
dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.
22.5. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.
22.6. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.8. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
22.9. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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22.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.11. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.12. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.
22.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
22.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
https://bllcompras.com, e também poderá ser lido e/ou obtido na Coordenadoria de
Licitações e Contratos, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das
14h00min as 17h00min, no endereço contido neste edital e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de proposta;
ANEXO III – Termo de Adesão – BLL;
ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO V – Declaração Inidoneidade;
ANEXO VI – Declaração Habilitação;
ANEXO VII – Declaração menor de idade;
ANEXO VIII – Declaração ME/EPP;
ANEXO IX – Declaração Responsabilidade;
ANEXO X – Declaração Vínculo;
ANEXO XI – Declaração de Proposta Independente;
ANEXO XII - Minuta de Contrato.
Boninal-Bahia, 01 de junho de 2022.
Antônio Carlos Souza Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
Contratação de empresa especializada para fornecimento diário de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado
da Bahia.
2 – NECESSIDADE
x Atender as demandas de alimentação básica e de apoio para os eventos e atividades
administrativas desenvolvidas nas Secretarias, bem como das repartições públicas a
elas vinculadas dispostas na sede e nos Povoados e Distritos do Município de
Boninal, Estado da Bahia.
x Suprir a demandas alimentar básica da Secretaria de Saúde, bem como do Hospital
Municipal Marcus Allan de Castro Rocha, como também da Casa de Apoio aos
enfermos localizada na capital do Estado.
x Garantir uma alimentação saudável, diversificada e sustentável em quantidades
suficientes, respeitando assim a cultura alimentar local, contribuindo para o
desenvolvimento dos alunos e rendimento escolar, inclusive dos que necessitam de
atenção específica.
x Garantir a segurança alimentar e nutricional do alunado, fornecendo uma
alimentação saudável, diversificada e sustentável em quantidades suficientes,
respeitando assim a cultura alimentar local, contribuindo para o desenvolvimento dos
alunos e rendimento nas aulas.
3 – DA JUSTIFICATIVA
O Município de Boninal é localizado na Chapada Diamantina (na região central do
Estado da Bahia), tem seu nome estabelecido em função da bonina, uma flor que,
inclusive, se assemelha a flor produzida pela planta "quiabento". Antes de se tornar
Boninal, este município também já se chamou Freve, Sumidouro e Guarany. Possui
uma área territorial de 896,857 km² (2019), sua população estimada 14.446 habitantes
(IBGE 2020), com uma quantidade significante rural.
Boninal é a queridinha da Chapada, pois, assim como as cidades da Chapada
Diamantina que ladeiam, tem uma beleza única, com habitantes hospitaleiros que
transbordam simpatia, além de muito alto astral, somando isto a tranquilidade de uma
cidade do interior.
Como em toda a Chapada Diamantina, Boninal é muito vasto em Cultura. O município é
conhecido através dos Grupos de Reiseiros, Bumba Meu Boi, das festas dos
Padroeiros, dos festejos juninos, do artesanato e da culinária.
O município tem as festas do Padroeiro da sede e dos povoados, onde em alguns
locais duram até uma semana. Destacam-se as Festas do Senhor do Bomfim e de
Nossa Senhora das Graças na sede e a de São Sebastião na Vila de Nova Colina.
Conhecida na região pelo seu São João, uma grande festa tradicional que acaba por
ser atrativa para turistas além de ser uma atração para as cidades vizinhas. O município
de Boninal faz calendário de festas juninas da Bahiatursa, órgão oficial de turismo da
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Bahia, responsável pela coordenação e execução de políticas de promoção, fomento e
desenvolvimento do turismo no estado.
Além da sua tradicional festa junina, o município de Boninal atrai diversos olhares pelo
que a natureza teve a lhe oferecer. Uma linda cachoeira faz parte deste paraíso que se
chama Boninal, esta é a Cachoeira dos Índios, uma beleza exuberante que te traz paz e
uma sintonia com a natureza e a história do Brasil. Nesta cachoeira pode-se observar
pintura rupestres, datadas de 2.000 A.C.
Isso, sem falar nas delícias gastronômicas feitas pelas senhoras da região. A culinária é
variada: Malamba, Godó de Banana Verde, Cortadinho de Palma com Torresmo,
Brevidade, Avoador, Beiju, etc.
Esse cenário evidencia a relevante importância de ações para atender a demanda local
ao que se refere à educação, esporte, saúde, cultura, sustentabilidade, turismo, lazer,
infraestrutura, social e geração de renda.
A Secretaria Municipal de Saúde está iniciando o segundo ano da gestão municipal,
onde realizamos a criação do novo Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025, baseado no
perfil sócio epidemiológico do município, mantendo o foco no cumprimento da
democracia e da participação popular, focando em criar melhores acessos a saúde à
população local, levando atendimento médico nas localidades mais distantes,
aumentando a oferta na coleta de exames laboratoriais; realização de capacitação dos
profissionais das equipes de saúde em diversos temas, continuidade do Programa
Saúde nas Escolas – PSE, entre outros avanços na saúde do município. Deste modo,
dando continuidade quanto ao diagnóstico de forma rápida e precisa, uma vez que
diminua o sofrimento do paciente e custos de medicamentos utilizados como paliativo.
O transporte do município Boninal é feito através da malha viária BA-148 que liga a
cidade de Boninal a BR-242 onde possuí Hospital Regional da Chapada na cidade de
SEABRA, situado a 54 km da cidade de BONINAL-BA. Os serviços de saúde ofertados
pela Rede de Saúde do Município são essencialmente de Atenção Básica e hospital de
Pequeno Porte com poucos recursos a saúde da população local, necessitando desse
modo recorrer a iniciativa privada para assegurar aos munícipes a realização de
serviços especializados.
Portanto é de extrema necessidade destacar que o município dispõe de 04 (quatro)
Unidades Básica de Saúde; 16 (dezesseis) Unidades Satélite para Assistência a Saúde
e ainda de 01 (um) hospital de Pequeno Porte, sob responsabilidade do Fundo
Municipal de Saúde de Boninal, Estado da Bahia.
Além de todas estas unidades supracitadas acima, a Secretaria Municipal de Saúde
mantém na capital do Estado (Salvador) um espaço para hospedar pacientes
Boninalenses na capital do Estado para tratamento médico adequado para alguns
pacientes, mais precisamente uma Casa de Apoio para acomodá-los e dessa forma
garantir a saúde dos munícipes. Sendo assim, a Secretaria de Saúde de Boninal,
necessita manter um ambiente adequado para recepcionar estes pacientes, como
também uma nutrição de acordo com as especificidades patológicas de cada paciente
Cumpre destacar também que na busca do aperfeiçoamento da saúde do nosso
município temos realizados diversas ações, tais como: Campanhas de vacinação,
reuniões da regional (DIRES), reuniões mensais com ACS e ACE, dentre outras. Assim
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entendemos a necessidade de disponibilizar refeições prontas que serão servidas aos
envolvidos nas diversas e importantes ações da Secretaria de Saúde do nosso
município.
Destacamos que o artigo 196 da Constituição Federal afirma que “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” e ainda conforme o
artigo 199, parágrafo 1º que prevê que a assistência à saúde é livre à iniciativa
afirmando que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público
ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Em sua atual gestão a Secretaria de Saúde, tem implantado estratégias para fortalecer
os serviços em saúde, para tanto, se faz necessário abastecer as Unidades de Saúde
com medicamentos e insumos para manutenção dos serviços básicos, assegurando
assim qualidade no serviço, oferecendo melhor tratamento ao paciente.
No que se refere a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento termos que
se necessário o deslocamento de servidores e assessores advindos de outras
localidades, que necessitam permanecer maior tempo no Município (distritos e
povoados), em face da participação em reuniões, cadastramentos, operações de
sistemas, promoção de ações de políticas públicas, apoio na execução de eventos
produzidos para a comunidade no intuito de promover e incentivar o desenvolvimento
do Município nos diferentes aspectos de diversidade cultural, turístico, administrativo,
social, sustentabilidade, educacional, em infraestrutura, socioeconômico e de saúde,
primando pela formação de nossos munícipes e comunidade participante de
capacitações, palestras, seminários como toda e qualquer atividade promovida pelas
Secretarias.
Importante destacar que além desta atuação, as Secretarias desenvolvem
atendimentos diversos e outras ações que demandam os alimentos objeto desta
licitação e, de acordo com a estrutura do município os ÓRGÃOS DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO, são responsáveis pela supervisão, coordenação e efetivação de
diversas funções que depreendem recursos humanos e materiais.
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento desenvolve atendimentos
diversos e outras ações que demandam recursos humanos e materiais. Temos também
as Secretarias: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal
de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Transportes, Secretaria Municipal de Finanças e Gabinete do Prefeito, que prestam
atendimento ao público, sobretudo da zona rural. Portanto, necessário se faz aquisição
de gêneros alimentícios, para atender as demandas de apoio para as atividades
administrativas
desenvolvidas
nos
Departamentos
e
nas
Secretarias
supramencionadas.
Assim, considerando as atividades e ações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Neste caso, a
Secretaria de Administração e Planejamento estará responsável por gerenciar este
objeto também para as demais secretarias), faz-se necessário o deslocamento de
servidores e assessores advindos de outras localidades, que necessitam permanecer
maior tempo no Município (distritos e povoados), em face da participação em reuniões,
pesquisas, cadastramentos, operações de sistemas, promoção de ações de políticas
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públicas, apoio na execução de eventos produzidos para a comunidade no intuito de
promover e incentivar o desenvolvimento do Município nos diferentes aspectos de
diversidade cultural, turístico, administrativo, social, sustentabilidade, educacional, em
infraestrutura, socioeconômico e de saúde, primando pela formação de nossos
munícipes e comunidade participante de capacitações, palestras, seminários como toda
e qualquer atividade promovida pelas Secretarias já citadas, como também, viabilizando
condições básicas para o exercício das atividades da Segurança Pública, (policiais
militares e policiais civis) e da mesma forma, assegurando o acesso a alimentação dos
detentos no Município.
Também importante destacar a necessidade de aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis – carnes e derivados para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, do SUAS em Movimento e do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
Faz-se necessário a aquisição dos alimentos para suprir as necessidades dos usuários
dos Serviços de Convivência que são vinculados e referenciados ao CRAS. Durante a
realização das atividades serão preparados lanches aos usuários do Programa, tanto
na sede quanto em algumas comunidades onde serão prestados os serviços de
convivência para Crianças e adolescentes de 6 a 12 anos e o encontro de idosos. Além
da demanda do SCFV, há necessidade também de propiciar alimentação adequada
para os funcionários que irão se deslocar até as comunidades no Programa SUAS em
Movimento.
A Educação Alimentar e Nutricional “Se configura enquanto uma ferramenta para
contribuir com o Direito Humano a Alimentação Adequada, por meio da reflexão de
temáticas que estimulem a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares
saudáveis pelas famílias”. (CADERNO, 2014, p.13). Mediante os elementos
mencionados, verifica-se que os CRAS são espaços funadamentais para contribuir para
a promoção dos direitos, bem como do envelhecimento ativo e saudável, do exercício
da cidadania, proporcionando a autonomia e o protagonismo dos usuários atendido pelo
SCFV.
Justifica-se que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Boninal tem como
objetivo principal promover a inclusão social, reduzir as desigualdades e garantir o
acesso aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais proporcionando o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Avaliar o impacto das políticas
sociais e seus benefícios sobre a realidade socioeconômica da população atendida.
Para isso a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social conta com profissionais
das áreas de Serviço Social, Psicologia, entre outras, as quais complementam as ações
da rede de Proteção Social Básica (CRAS) consolidando o Sistema Único da
Assistência Social – SUAS. Dentro desta perspectiva, a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social possui o compromisso de promover o caráter público da
Seguridade Social estabelecido na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993, pela Política Nacional de Assistência
Social – PNAS/2014, como também pela Lei nº 730/2017, de 12 de maio de 2017, que
cria o Sistema Único de Assistência Social do município de Boninal.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, órgão gestor da Política de
Assistência Social no município de Boninal - BA, tem como encargo a coordenação e a
organização do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito local,
afiançando a integralidade da proteção socioassistencial à população a partir da oferta
de serviços de forma territorializada, em quantidade e qualidade, conforme colocado
nas normativas legais.
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Procurando atender a um compromisso do Governo Municipal para com a Política de
Assistência Social, a SEMAS adota a atribuição de consolidar essa política em âmbito
municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Sistema articulador e provedor de ações de Proteção Social Básica, e Especial,
afiançador de seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações,
processos e resultados, cujo alvo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos
públicos e efetividade no atendimento à população.
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, se apresenta como uma
estratégia relevante para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social –
SUAS. O atendimento é voltado às pessoas em situação de risco pessoal e social,
objetivando a inserção na rede de proteção do Município. O CRAS é uma unidade
descentralizada que presta serviços sociais em Boninal – BA, desenvolvendo
programas sócios assistenciais. O principal deles é o PAIF (Programa de Atenção
Integral à Família), um serviço de Proteção Social Básica de caráter continuado, que
articula serviços disponíveis e faz encaminhamentos a Rede de Assistência Social do
município e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É a casa da família,
local de convivência e acolhimento.
Atividades diárias: Orientações e encaminhamentos, Serviços de Proteção e
Atendimento Integral à Familia ( PAIF ), visitas domiciliares, feitos pela equipe de
trabalho, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios socioassistenciais e
programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e
políticos.
Os prontuários são verificados mensalmente para atestar o devido acompanhamento
das famílias, e auferir a qualidade cadastral, visando sempre a plenitude no
acolhimento aos usuários. A equipe da sede está resonsável pelo atendimento dos
usuários da sede, enquanto que a equipe volante tem como prioridde o atendimento
dos usuários da área rural, inclusive dos locais mais distantes e de difícil acesso. Os
atendimentos são realizados de segunda a sextas-feira. A equipe técnica volante
presta atendimentos domiciliar na zona rural de segunda a quinta, fazendo o
acompanhamento das famílias em vulnerabilidade, sendo uma demanda de
competência do CRAS, averigua-se as necessidades e possíveis soluções, não sendo
pertinente ao CRAS, são realizados os encaminhamentos necessários para os órgãos
competentes.
O CRAS tem parceria com outras redes, onde se discute demandas mais urgentes, e
cada um emite opiniões e possíveis soluções, dando assim sua parcela de contribuição.
Os técnicos do CRAS, tanto volante, quanto da sede reunem-se mensalmente, com o
objetivo de avaliar e discutir como estão sendo desenvolvidas as atividades e se
quando há alguma demanda, ou dificuldade, eles recebem orientações, afim de
melhorar o atendimento/acompanhamento dos usuários.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 10 anos.
Adolescentes de 11 a 17 anos e idosos. Destaca-se que a execução deste Serviço para
crianças de 06 a 10 anos se dará na localidade de Picos e Curral Velho, Mulungu,
Conceição e Guaribas. Adolescentes de 11 a 17 anos na Sede do município, em Nova
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Colina e no Cedro. Teremos Grupo de Idosos em Nova Colina, Boninal, Cutia e
Conceição. O foco deste Serviço é a constituição de espaço de convivência, formação
para participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos
participantes, os serviços são oferecidos a partir dos interesses, demandas e
potencialidades. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e
proteção social. Inclui crianças e adolescentes submetidos a violações, cujas atividades
contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem
como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na
prevenção de situação de risco pessoal e social. Devido a crise de saúde pública
causada pela disseminação da covid 19, os serviços ficaram suspensos durante quase
todo o ano de 2021, porém em Setembro foi realizada reunião com a equipe e nos
meses de novembro e Dezembro conseguimos realizar atividades com os idosos em
Nova Colina e com as crianças de Picos , Curral Velho e Mulungu. Fizemos
planejamento para que em 2022 o serviço volte a ser prestado de maneira presencial e
regular.
SUAS EM MOVIMENTO - O Programa SUAS em Movimento tem por objetivo levar os
serviços ofertados nas unidades de atendimento da Secretaria e dos CRAS até as
comunidades. As atividades terão início a partir do dia 07 de Março onde os
profissionais do CRAS e CAD Único estarão realizando os seguintes atendimentos:
Carteira do Idoso, Atualização cadastral do Programa Auxilio Brasil, Realização de
Cadastro Único, visitas domiciliares e encaminhamentos à rede socioassistencial. Serão
sete profissionais envolvidos na ação que irão necessitar de alimentação, pois ficarão
disponíveis para atender a comunidade durante o dia todo.
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (PIS) - O Programa Criança Feliz,
caracteriza-se através da prática de visitas domiciliares, desenvolvidas pelos visitadores
no domicílio da família incluída no Programa. Elas representam uma estratégia de
aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um
reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de
cada contexto, resultando em sugestões de intervenção singulares, pertinentes a cada
realidade. Estudos apontam que as visitas domiciliares são efetivas para fortalecer os
vínculos e as competências da família para o cuidado das crianças e promover o
desenvolvimento infantil. As visitas e atividades são realizadas com a perspectiva de
prevenção, da proteção e da promoção do desenvolvimento infantil na Primeira
Infância. Por das quais, às famílias participantes, as equipes do PIS fazem o
acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e
comunitários e estimular o desenvolvimento infantil. No ano de 2021 o município de
Boninal foi contemplado com o Programa com possibilidade de atender 200 famílias.
Temos por objetivos: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento de
gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias nos serviços socioassistenciais;
Apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância no exercício da função
protetiva e ampliar acessos a serviços e direitos; Estimular o desenvolvimento integral
das crianças na primeira infância e fortalecer vínculos familiares e comunitários;
Fortalecer a presença da assistência social nos territórios e a perspectiva da proteção
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proativa e da prevenção de situações de fragilização de vínculos, de isolamentos, e de
situações de risco pessoal e social; Qualificar os cuidados nos Serviços de Acolhimento
e priorizar o atendimento em Famílias Acolhedoras para crianças na primeira infância
afastadas do convívio familiar mediante aplicação de medida protetiva prevista nos
incisos VII e VIII do art. 101, caput, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; Desenvolver
ações de capacitação e educação permanente que abordem especificidades, cuidados
e atenções a gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias; Potencializar a
perspectiva da complementaridade e da integração entre programas, serviços e
benefícios socioassistenciais; Fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e o apoio a gestantes e
famílias.
ATIVIDADES REALIZADAS: Realização de atividades para auxiliar nas dinâmicas das
visitas domiciliares com as crianças e seus cuidadores e com as gestantes, não
deixando de enfatizar para a equipe a importância do brincar na infância para o
fortalecimento dos vínculos socioafetivos. Busca ativa das famílias para inclusão no
Programa, realização de visitas domiciliares, alimentação do Prontuário Eletrônico
SUAS (Criança Feliz).
OBJETIVOS: Assegurar alimentação aos usuários do SCFV; Atender as necessidades
socioassistenciais no âmbito da política de assistência social do Município de Boninal e
Assegurar integralidade na atenção e proteção sociais às famílias e indivíduos, em
situação de vulnerabilidade e riscos sociais.
No que cabe a Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente,
destacamos o estímulo a Agricultura Familiar, ao produtor rural, o zelo pela preservação
ambiental e o incentivo ao turismo sustentável. Destacamos ainda a ações voltadas ao
estímulo do comércio e feiras livres.
A aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – carnes e derivados para atender a
demanda da Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente. Para eventos
previstos em comunidades rurais e distritos deste município, principalmente para
fortalecimento da agricultura familiar.
Advém da necessidade de facilitar o acesso dos produtores rurais às políticas de
fomento à agricultura familiar, assim como, projeto de parceria pré-estabelecido com o
SEBRAE, onde vai haver o amplo fornecimento de cursos e palestras para este públicoalvo. Como a previsão de cursos e outros eventos se estenderá por mais de um turno
e/ou mais de um dia, faz-se necessário a aquisição dos itens para fornecimento de
alimentação para os mesmos no local.
Justificamos ainda que a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente visando o
fortalecimento da agricultura familiar como forma de promoção de sustentabilidade na
Zona Rural. As ações desta, buscando fortalecer os agricultores com informação,
conhecimento e habilidades para que possam melhorar seus processos produtivos e
aumentar seus rendimentos, bem como conectar a produção agrícola às demandas de
mercado através da melhoria de processos ao longo da cadeia de valor da agricultura
local. Para isto está sendo fechado projeto de cursos, palestras e seminários já
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predefinido junto ao SEBRAE, com calendário a ser definido após assinatura de termo
de parceria, além de outras ações e parcerias junto aos Conselhos ligados a esta
secretaria.
Haja vista, que há dificuldade de locomoção para acesso dos produtores à sede da
cidade, a secretaria levará estas ofertas à campo, visando a promoção de uma maior
integração dos interessados. Conforme necessidade, o fornecimento de alimentação
para os integrantes será de extrema importância para um maior rendimento e maior
adesão dos que não podem retornar em suas casas para a alimentação básica. Para
isto será feito aquisição dos itens para preparo de lanches e refeições em residências
cedidas ou espaços comunitários coletivos e com pessoas voluntárias para esta
produção.
Visa alcanças os seguintes objetivos: Assegurar alimentação aos usuários da
Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; Atender as necessidades impostas
pelas dificuldades de locomoção dos usuários; assegurar integralidade na participação
de eventos que venham a promover o crescimento destes produtores.
Vale destacar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes é responsável
pela frota de veículos, máquinas e equipamentos que servem ao Município, serviços de
limpeza, obras e bens públicos, fiscalização de vais e logradouros; manutenção de
estradas e vias públicas e afins, dentre outros. Cabendo também o acompanhamento
de obras e serviços públicos, tais como: iluminação pública, abastecimento de água,
saneamento básico, dentre outros. Assim necessita permanecer mais tempo na unidade
administrativa para atender as demandas de permanência.
Faz-se necessário o deslocamento de servidores e assessores advindos de outras
localidades, que necessitam permanecer maior tempo no Município (distritos e
povoados), em face da participação em reuniões, cadastramentos, operações de
sistemas, promoção de ações de políticas públicas, apoio na execução de eventos
produzidos para a comunidade no intuito de promover e incentivar o desenvolvimento
do Município nos diferentes aspectos de diversidade cultural, turístico, administrativo,
social, sustentabilidade, educacional, em infraestrutura, socioeconômico e de saúde,
primando pela formação de nossos munícipes e comunidade participante de
capacitações, palestras, seminários como toda e qualquer atividade promovida pelas
Secretarias.
Assim, considerando as atividades e ações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; Secretaria
Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria
Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Transportes; Secretaria Municipal de Finanças e Gabinete do Prefeito,
faz-se necessário a contratação de empresa para fornecimento diário de carnes e
congelados para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado
da Bahia, no intuito de promover as atividades da Administração, visando o
desenvolvimento do Município nos diferentes aspectos administrativo, educacional, de
saúde, sociais e aspectos estruturantes garantindo a eficiência e eficácia nas
realizações das atividades realizadas da Prefeitura Municipal de Boninal.
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O Sistema Municipal de Educação de Boninal conta com 2.221 estudantes, sendo 197
da Educação Infantil (Creche), 347 da Educação Infantil (Pré-escola), 867 do Ensino
Fundamental Anos Iniciais (F1), 732 do Ensino Fundamental Anos Finais (F2) e 78
estudantes do Ensino Médio, por volta de 150 professores, 11 diretores escolares, 9
coordenadores pedagógicos, 10 pessoas na equipe da secretaria e em torno de 100
outros funcionários, entre porteiros, merendeiras, secretários, equipe de manutenção e
limpeza, motoristas entre outros.
A secretaria Municipal de Educação está situada na Avenida Professor Armênio
Santanna Paiva, número 229, no centro de Boninal e faz parte do Núcleo Territorial de
Educação 03 (NTE-03) que está sediado em Seabra. O sistema municipal de educação
de Boninal contém 22 escolas, sendo 3 na sede, 2 no distrito de Nova Colina, 2 no
distrito de Cedro e as outras 15 na área rural.
Demonstrativo do Atendimento/2021
Níveis e Modalidades
Educação Infantil (Creche - Parcial)
Educação Infantil (Pré Escola Parcial)
Ensino Fund. Anos Inciais Regular
Ensino Fund. Anos Finais Regular
Ensino Médio

Unidades
01
16

Matricula
197
347

16
06
1

867
732
78
2.221

TOTAL GERAL

Fonte: Censo da Educação Básica - INEP/2021
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Gráfico 1: Quantidade de estudantes no Sistema Municipal de Educação de Boninal
em 2021.
Foi instituída uma comissão intersetorial de planejamento do retorno às aulas
semipresenciais, com o decreto de fundação Nº 1958/2021, de 28 de julho de 2021. A
partir dos princípios da gestão democrática, esta comissão vem atuando em conjunto
com a secretaria municipal de educação nas tomadas de decisões e na construção
destes protocolos de retorno às aulas semipresenciais.
Boninal, assim como todos os outros municípios do país, enfrenta um cenário
desafiador na Educação, por conta da Pandemia do Covid-19. Cenário este que obriga
modificações nas estruturas das atividades administrativas e pedagógicas das escolas
da Educação Básica no município.
Para que as aulas presenciais sejam retomadas de maneira segura e consciente,
atendendo as necessidades pedagógicas e, sobretudo a proteção à saúde e à vida,
alguns protocolos deverão servir de direcionamento para as ações dentro das unidades
escolares.
Com o apoio do Instituto Anísio Teixeira (IAT) e respaldada em órgãos superiores
oficiais, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), o
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), a Secretaria Municipal de Educação de
Boninal organizou o documento com diretrizes para o protocolo de retorno às aulas
presenciais.
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Estes protocolos, elaborados pelos órgãos citados acima, foram elencados a partir das
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate a disseminação
do Novo Coronavírus.
As Diretrizes protocolais a seguir foram construídas principalmente a partir do
documento do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), considerando
que o seu teor corresponde com as necessidades de todas as escolas para o
enfrentamento da disseminação do Covid-19.
Estes protocolos se ampararam também na Lei nº 14.040/2020 que estabeleceu
normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade
pública.
O São João é a maior festa da região Nordeste, especialmente comemorada nos
municípios do interior dos estados. As tradicionais quadrilhas, brincadeiras e barracas
com comidas típicas estão presentes em nossa vivência e imaginário.
A programação costuma seguir as tradições regionais, contando com apresentações de
dança, quadrilhas, sanfoneiros, artistas locais, bandas de forró, alvoradas, cavalgadas e
celebrações de fé a Santo Antônio, São João e São Pedro.
O forró pé de serra é o principal tipo de música da festa, pois é parte da cultura
nordestina e elemento fundamental para animar o “arrasta pé”.
O município de Boninal manifesta grande parte da sua cultura proveniente da zona
rural, que representa a maioria de sua população. E não sendo diferente de toda a
região baiana e nordestina é no São João que se concentram os festejos mais
significativos da sua cultura popular sertaneja. A população do município, todos os
anos, aguarda ansiosa pela chegada do mês de junho para comemorar a festa de São
João. As pessoas enfeitam suas casas, fazem comidas típicas, e com muita
hospitalidade recebem visitantes de outros municípios, bem como, os filhos da terra,
que retornam para o reencontro dos familiares e amigos. O maior símbolo da festa é a
fogueira de São João, tradicionalmente acesa no dia 23 de junho.
A representação do São João também é a representação de uma das festas mais
democráticas que temos, pois independente da classe social, idade, raça e
procedência, todos se reúnem para a comemoração dos festejos juninos com muita
alegria e paz. A festa prima pela intensa participação popular, pois não há a cobrança
de ingressos para entrada nos locais dos shows e as manifestações culturais
apresentadas são de criação da própria população, fazendo com que todos se sintam
participantes e protagonistas da festa.
O São João também se mostra como uma comemoração diferenciada das demais, pois,
é uma festa que está na alma do nordestino, sendo quase uma unanimidade. Por isso,
é de grande importância que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal,
fomente a organização cuidadosa e incentivo a celebração das datas juninas que
contribuem tanto para a elevação da autoestima, preservação da cultura,
democratização do lazer e o fomenta do turismo cultural do lugar.
Dessa forma, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, elaborou projeto para
contribuir com uma maior organização e dinâmica da festa, fazendo com que tanto os
habitantes do município como os visitantes tenham suas expectativas atendidas, no que
se refere à segurança, alimentação, atrações musicais, limpeza, dentre outras,
respeitando as orientações sanitárias para os festejos quanto a Covid-19. Com mais
organização é possível fazer uma festa que irá também promover o desenvolvimento
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econômico do município, visto que, haverá um maior fluxo de visitantes, estimulando o
crescimento do comércio local e gerando emprego e renda para a população.
Assi, idealizamos a ornamentação do espaço (circuito) do evento, visando a
necessidade de recepcionar e proporcionar um local agradável e acolhedor. Além de
primar pelo fortalecimento e valorização da cultura popular local e regional, durante os
festejos juninos 2022. O impulso inicial da proposta é ascender a cultura popular,
democratizar o lazer e o entretenimento à população, procurando contribuir para a
diminuição da exclusão cultural, e para a elevação da autoestima. Principalmente nesse
contexto sócio-histórico em que a comunidade se encontra, isto é, saindo de uma
pandemia que afetou a população em geral, após mais de dois anos de isolamento
social. A festa junina é uma oportunidade para retomar a interação social, fundamental
para a manutenção da saúde psicoemocional de todos.
Os festejos juninos de Boninal, ao decorrer de sua trajetória têm sido um referencial de
tradição regional, bem como na organização, estando entre as tradicionais festas do
gênero, no interior da Bahia. Com sua ornamentação artesanal confeccionada pela
população de idade mais avançada, que por conseguinte transfere as habilidades para
a população mais jovem, na oportunidade desse período, em que as gerações trocam
saberes e fazeres ao organizar a ornamentação.
Cabe salientar que toda a nossa história e costumes contribuem para o enriquecimento
sociocultural das gerações atuais e futuras.
Portanto, há necessidade da contratação de empresa especializada para fornecimento
diário de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal
de Boninal, Estado da Bahia.
4 - OBJETIVOS
x Atender as demandas imprescindíveis para a manutenção das atividades peculiares
das diversas secretarias em seus Departamentos e Unidades Administrativas no
atendimento existente.
x Garantir o fornecimento de gêneros alimentícios básicos para a manutenção das
atividades da Secretaria Municipal de Saúde, e em especial para os profissionais e
pacientes do Hospital Municipal Marcus Allan e para pacientes e funcionários da
Casa de Apoio.
x Atender as demandas de alimentação básica e de apoio para os eventos e atividades
administrativas desenvolvidas nas Secretarias, bem como das repartições públicas a
elas vinculadas dispostas na sede e nos Povoados e Distritos do Município de
Boninal, Estado da Bahia.
x Suprir a demandas alimentar básica da Secretaria de Saúde, bem como do Hospital
Municipal Marcus Allan de Castro Rocha, como também da Casa de Apoio aos
enfermos localizada na capital do Estado.
x Garantir uma alimentação saudável, diversificada e sustentável em quantidades
suficientes, respeitando assim a cultura alimentar local, contribuindo para o
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desenvolvimento dos alunos e rendimento escolar, inclusive dos que necessitam de
atenção específica.
x Garantir a segurança alimentar e nutricional do alunado, fornecendo uma
alimentação saudável, diversificada e sustentável em quantidades suficientes,
respeitando assim a cultura alimentar local, contribuindo para o desenvolvimento dos
alunos e rendimento nas aulas.
x A promoção da saúde dos educandos e garantir a segurança alimentar e nutricional
dos mesmos utilizando alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as
tradições e os hábitos alimentares saudáveis, para o crescimento e o
desenvolvimento dos alunos contribuindo para uma melhora no rendimento escolar;
x Oferecer boa alimentação e qualidade nutricional para os alunos, oferecendo assim
condições de qualidade de vida, saúde e bem-estar;
x Ofertar alimentos saudáveis e com alto valor nutricional;
x Suprir as necessidades inerentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
x Adquirir gêneros alimentícios para atendimento aos Festejos Juninos.
5 - BASE LEGAL
Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da contratação,
valemo-nos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada PREGÃO, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências; Decreto nº 3.555/2000; Decreto
Municipal n° 1921, de 17 de março de 2021; Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
Complementar nº123/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal nº 8.666/93 que regulamenta o também artigo 37 da C.F. instituindo normas
para licitação e contratos da Administração Pública, na sua atual redação.
Frisamos que será dispensado o tratamento diferenciado aos Microempreendedores
Individuais (MEI’s).
Assim, o projeto básico que serve de parâmetro para a elaboração do presente Termo
de Referência, teve como objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o
procedimento licitatório a ser realizado sob a modalidade PREGÃO, TIPO
ELETRÔNICO, regido pela Lei federal 10.520/02; Decreto Federal nº 10.024/2019 e
subsidiariamente pelas Leis 8.666/93 e 123/06, em sua redação atual, para fins de
possível contratação de empresa especializada para fornecimento diário de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado
da Bahia.
6 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Será escolhida a proposta que oferecer menor preço GLOBAL, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens/lotes forem de seu interesse.
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7 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
7.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento diário de gêneros alimentícios, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia.
ITEM

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO DOS
PRODUTOS

QUANT
SAÚDE

Achocolatado - pronto para
consumo em embalagem tipo tetra
pak, com pelo menos 200 ml
AÇÚCAR
embalagem
de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, contendo 01 Kg do
produto.
Deverá
constar
na
embalagem, de forma legível, dados
do fabricante, data de fabricação e
1.200,00
o prazo de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega não
poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto
AÇÚCAR DEMERARA - Açúcar
bruto, cristais bem definidos, tendo
como origem a cana de açúcar,
sendo
necessário reprocessamento para
consumo.
Classe:
Cristal
bruto.
Tipo: Demerara. embalagem de
500,00
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, contendo 01 Kg do
produto.
Deverá
constar
na
embalagem, de forma legível, dados
do fabricante, data de fabricação e
o prazo de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega não

QUANT
ADM

SECRETARIA
QUANT
QUANT
DE
AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ASSISTÊNCIA UNIDADE
TOTAL
EDUCAÇÃO
SOCIAL

700,00

5.000,00

2.000,00

200,00

2.000,00

480,00

300,00

200,00

60,00

180,00

20,00

-

-

10,00

-
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4

5

6

7

poderá ser transcorrido mais de
50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto
ADOCANTE, dietético, liquido, a
base de sacarina e ciclamato.
Embalagem: frasco com 100 ml,
com identificação do produto, marca
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, de acordo com
as Normas e/ou Resoluções
vigentes da ANVISA/MS.
AMENDOIM com casca

140,00

3,00

-

-

-

-

-

20,00

120,00

-

-

20,00

15,00

200,00

10,00

50,00

20,00

60,00

250,00

-

50,00

150,00

AMIDO DE MILHO - Embalagem
em caixa com volume de 200
gramas do produto. Informação
Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos:
17,0 gramas. Devera conter no 50,00
rotulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade
de 06 meses a 12 meses.
ARROZ Beneficiado Polido- Tipo
1, apresentando coloração branca,
grãos íntegros acondicionado em
saco de polietileno transparente,
fechado
hermeticamente,
embalagem de 01 Kg. Validade 06 1.000,00
a 12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validade estabelecido
pelo produto
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8

9

10

ARROZ VERMELHO-limpo, longo,
grãos inteiros, com teor de umidade
máxima de 15%; isento de
sujidades e materiais estranhos;
acondicionado em saco plástico,
validade mínima de 03 meses a
contar da data da entrega,
embalagem de 1 kg.
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM
PÓ. Acondicionado em embalagem
plástica, contendo 200 gramas do
produto, devidamente fechada.
Informação Nutricional para porção
de 20 grama: 75 Kcal a 79 Kcal; 17
a 19 gramas de carboidratos.
Ingredientes: cacau, açúcar, lecitina
de soja. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 meses a 12
meses
AVEIA EM FLOCOS - Embalagem
contendo 170 gramas do produto.
Informação nutricional: 30 gramas
do produto contendo: entre 100 e
107 Kcal; Carboidrato: 16 gramas;
Proteína: entre 4,6 e 5,0 gramas;
Fibra: entre 3,0 e 3,4 gramas.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do
produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

-

10,00

-

-

10,00

-

150,00

100,00

300,00

100,00

20,00

60,00
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-

-

-
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13

14

AZEITE DE OLIVA, puro, baixa
acidez. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resolução da
ANVISA/MS.EMBALAGEM DE 500
ML
AZEITONA VERDE, em conserva,
com caroço, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade mínimo de 12
meses da data de entrega,
PACOTE 170G
AVOADOR PACOTE de 170g feita
com polvilho doces. Embalagem
contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade.
BALA MACIA, sabores sortidos,
pacote c/ 400g.

50,00

5,00

-

-

-

-

25,00

40,00

80,00

15,00

-

15,00

-

-

-

50,00

100,00

80,00

-

20,00

50,00

-

-

-
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BISCOITO DOCE sem recheio: tipo
Maria ou Maisena, acondicionados
em pacotes de material plástico,
contendo 400 gramas do produto (3
X 1). Informação Nutricional: porção
de 30 gramas contendo 125 Kcal a
131 Kcal; 22 g a 23g de
carboidratos; 2,3 gramas a 2,6
gramas de proteínas; 78 mg a 80
mg de sódio. Ingredientes: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e
2.000,00
ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, amido, sal, soro de leite.
Deverá conter no rótulo ou impresso
na embala em os dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do
produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto
BISCOITO SAL - Biscoito salgado
tipo cream-cracker, acondicionados
em pacotes de material plástico,
contendo 400 gramas do produto (3
X 1). Informação nutricional: porção
de 30 gramas contendo 20g a 21g
de carboidratos; 2,3g a 2,8 g de
proteínas; 122mg a 144mg de
sódio. Ingredientes: Farinha de trigo
2.000,00
enriquecida, gordura vegetal, soro
de leite, sal. Deverá conter no rótulo
ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 meses a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50%

330,00

-

-

100,00

-

420,00

400,00

200,00

100,00
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do prazo de validade do produto
BISCOITO
SAL
INTEGRALBiscoito salgado tipo cream-cracker,
acondicionados em pacotes de
material plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1).
Informação nutricional: porção de
30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de
proteínas; 122mg a 144mg de
sódio. Ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida, gordura vegetal, soro
de leite, sal. Deverá conter no rótulo
ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 meses a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto
Biscoito de Maizena, alimento
obtido
pelo
amassamento
e
cozimento conveniente de massa
de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá
ser de dupla embalagem (3 em 1).
Composição
nutricional
porção
(30g): Máximo de: valor energético
135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras
saturadas 1,6g, gorduras trans 0,
sódio 110mg. Mínimo de: proteínas
1,5g. Serão rejeitados, os biscoitos
mal cozidos, queimados e de
características
organolépticas
anormais.

100,00

-

-

-

100,00

-

300,00

300,00

200,00

200,00
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Biscoito, tipo Rosquinha, sabor
leite, composição nutricional porção
(30g): Máximo de: valor energético
139kcal=514kJ, carboidratos de
23g, gorduras totais de 4,5g, sódio
de 126mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g, fibra alimentar 0,5g. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de características
organolépticas anormais.
Biscoito Wafer sabor morango ou
chocolate, embalagem com 200g,
Valor energético: 156 kcal = 655 kJ
Carboidratos: 20g 8% - Proteínas:
1,5g 2% - Gorduras totais: 7,8g 15%
- Gorduras saturadas: 2,5g 12% Gorduras trans: 0g Fibra alimentar:
1,1g 4% - Sódio: 40mg 2%.
Bombom
sonho
de
valsa,
cobertura sabor chocolate com
recheio
de castanha-de-caju ,
contém
castanha-de-caju,
amendoim, derivados de leite, soja
e trigo. pode conter amêndoa,
cevada, avelã, aveia, centeio e látex
natural. contém lactose. contém
glúten, pacote 1kg
Bisnaguinha Tradicional, 300 G.
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar invertido,
açúcar, gordura vegetal, ovo,
glicose de milho, sal refinado,
glúten, leite integral, estabilizantes
lecitina de soja e estearoil 2-lactil
lactato de cálcio, conservador
propionato de cálacio e acidulante
ácido ascórbico.

100,00

30,00

150,00

50,00

100,00

80,00

-

-

-

10,00

500,00

-

-

-

-

-
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-

-

-
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-
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-
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CAFE EM PÓ - Torrado e moído,
embalagem plástica, devidamente
fechada, contendo 250 gramas do
produto. Ingrediente: café torrado e
moído - 100% café. Embalagem
aluminizada contendo data de
fabricação, lote e prazo de validade 3.000,00 1.000,00
de no mínimo 03 meses. Com selo
de pureza ABIC. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

24

CAMOMILA EM FLORES E
PEDUNCULOS - Camomila, caixa
contendo 10g do produto, com 10
saquinhos ou sachês. Ingredientes:
Flores e pedúnculos de camomila.
Validade: 12 meses. Deverá conter
no
rótulo
ou
impresso
na
embalagem o prazo de validade de
06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto

25

CANELA, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido, de acordo a Resolução
12/78 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. 20 Gramas

26

CANELA em casca 6 cm, de
15gramas o pacote.

150,00

200,00

100,00

140,00

-

10,00

-

-

10,00

-

-

400,00

10,00

-

30,00

5,00

30,00

-

-

3,00

-
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CALDO DE CARNE - Caixa c/ 24
unidades c/ caixinhas de 21g cada,
matéria prima limpa e de boa
qualidade; constituído basicamente
de carne de boi desidratada,
liofilizado sal, amido de milho,
gordura
vegetal,
condimentos,
podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias
terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em embalagem
resistente e atóxica. O produto
deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).

28

CALDO DE GALINHA - Caixa c/ 24
unidades c/ caixinhas de 21g cada,
matéria prima limpa e de boa
qualidade; constituído basicamente
de carne de galinha, liofilizado sal,
amido de milho, gordura vegetal,
condimentos,
podendo
conter
corante natural, apresentando-se
livre de matérias terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e vegetais,
em embalagem resistente e atóxica.
O produto deverá estar de acordo
com a NTA 70 (Decreto 12.342/78).

29

30

Chocolate granulado, colorido.
Embalagens
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade,
pacote 500g.
Chocolate Bis ao Leite – 126g. O
Bis ao leite é a perfeita combinação
de um wafer crocante recehado e
coberto com o mais delicioso
chocolate ao leite Lacta. Sua versão

50,00

50,00

-

200,00

180,00

50,00

-

-

-

-

-

-

-

10,00

-

10,00

40,00

20,00

-

40,00

-

-

100,00
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32

33

de 126g, com 20 unidades
embaladas individualmente para
manter a crocância.
CÔCO RALADO - Sem açúcar,
embalagem plástica, devidamente
fechada, contendo 100 gramas do
produto. Informação nutricional:
Porção de 12 gramas contendo: 72
Kcal- 74 Kcal; Carboidratos: 1,4g 2,4 g; Proteínas: 0,8g - 1,0g;
gorduras
totais:
7,2
gramas.
Deverão constar na embalagem, de
forma legível, a data de fabricação e
o prazo de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validade estabelecido
pelo produto.
CONDIMENTO MISTO (COMINHO)
– com aspecto cor, cheiro e sabor
próprio,
isento
de
materiais
estranhos.
Acondicionado
em
embalagem primária em polietileno
atóxico transparente, resistente e
hermeticamente
fechado
(embalagem de 100 gramas) com
respectiva informação nutricional,
com data de fabricação, lote e prazo
de validade de no mínimo 06
meses. Embalagem secundária:
plástico resistente.
Corante, alimentício à base de
urucum. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso
líquido, pacote com 100g

150,00

100,00

220,00

40,00

-

50,00

100,00

150,00

15,00

-

10,00

10,00

-

10,00

20,00

-

10,00
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35

36

CREME DE LEITE - Creme de leite
de 200 gramas, leite em pó
desnatado e estabilizantes goma
xantana, goma jataí, goma guar,
carragena, fosfato dissódico e
citrato de sódio. Homogeneizado.
CHANTILLY- Água, óleo vegetal de
palmiste hidrogenado, xarope de
açúcar, açúcar, caseinato de sódio,
sal,
umectante
sorbitol,
emulsificantes ésteres de mono e
diglicerídeos de ácidos graxos com
ácido lático, lecitina de soja, mono e
diglicerídeos de ácidos graxos e
ésteres de mono e diglicerídeos de
ácidos graxos com ácido diacetil
tartárico, estabilizantes celulose
microcristalina, carboximetilcelulose
sódica e citrato trissódico, aroma
artificial de creme, regulador de
acidez fosfato dissódico e corantes
naturais urucum e cúrcuma. CAIXA
1 LITRO
CRAVO, da índia, em botão floral
maduro e dessecado. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções
da
ANVISA/MS.PACOTE 15Gramas

100,00

50,00

-

-

-

60,00

30,00

-

-

-

-

-

50,00

30,00

40,00
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EXTRATO
DE
TOMATE,
concentrado,
composição
nutricional porção (30g). Máximo
de: valor energético entre 12 e
15kcal=63kJ, carboidratos a partir
de 2,6g, gorduras totais, gorduras
saturadas e trans 0g, sódio 131mg.
Acondicionado em embalagem tetra 2.000,00 1.600,00
pak entre 340 gramas. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções da ANVISA/MS.

38

FARINHA DE TRIGO - Farinha de
trigo com fermento saco de
polietileno, transparente, fechado,
pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó
fino, cor branca, odor, sabor
próprios. Informação nutricional:
porção de 50 gramas contendo: 35g
- 37g de carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg 1.500,00
de ácido fólico. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 a 12 meses. O prazo de validade
do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

45,00
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FARINHA DE TRIGO - Farinha de
trigo sem fermento saco de
polietileno, transparente, fechado,
pacote de 01 Kg, livre de sujidades,
parasitas e larvas. Aspecto de pó
fino, cor branca, odor, sabor
próprios. Informação nutricional:
porção de 50 gramas contendo: 35g
- 37g de carboidrato,5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg 1.500,00
de ácido fólico. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 a 12 meses. O prazo de validade
do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.
FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico,
isenta de sujidades, acondicionado
em
embalagem
com
500g.
400,00
Embalagem contendo identificação
do produto, marca do fabricante,
prazo de validade.
FARINHA DE MILHO FLOCADA Tipo creme de milho vermelho
grosso, embalagem em pacotes
devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não poderá
estar úmida. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
2.000,00
os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 meses a 12 meses. Informação
nutricional: porção de 40 gramas
contendo
39
gramas
de
carboidratos;
3,6
gramas
de

500,00

150,00

50,00

10,00

60,00

100,00

190,00

30,00

50,00
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proteínas; gorduras totais 0,8G;
gorduras saturadas 0,0g; gorduras
trans 0,0g, fibras alimentar 2,8g e
sódio 23mg. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validade estabelecido
pelo produto
FARINHA DE
MANDIOCA Torrada, seca, fina, acondicionada
em sacos de material plástico,
limpos, devidamente fechados,
contendo 01 Kg do produto. Deverá
ser produzida de matérias primas
integras e livres de sujidades
(matérias terrosas e parasitas).
170,00
Deverá
está
impresso
na
embalagem dados do fabricante,
datas de fabricação e validade. O
prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo
50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
FEIJÃO - Carioca tipo 1, novo,
grão inteiro, 1ª qualidade, integro,
acondicionado em saco plástico
resistente,
limpo,
devidamente
fechado, contendo 01 Kg do
produto. Deverá está livre de
insetos, carunchos e matérias
1.000,00
terrosas.
Deverá
conter
na
embalagem dados do fabricante,
prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
FEIJAO PRETO:
TIPO 1,
EMBALAGEM
DADOS
DE
200,00
IDENTIFICACAO DO PRODUTO,

100,00

300,00

-

10,00

-

100,00

200,00

-

30,00

40,00

-

200,00

-

30,00

50,00
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MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE
VALIDADE,
RESOLUCAO
12/78
DA
COMISSAO
NACIONAL
DE
NORMAS E PADROES PARA
ALIMENTOS - CNNPA, SACO
PLÁSTICO 1.0QUILOGRAMAS
FERMENTO EM PÓ QUIMICO Embalagem em material plástico,
devidamente fechado, contendo 100
gramas do produto. Ingredientes:
Amido
de
milho,
fosfato
monocálcico, bicarbonato de sódio,
carbonato de cálcio. Deverá conter
no
rótulo
ou
impresso
na
embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. O prazo
de validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
Fermentado,
biológico
seco,
instantâneo, em pó, validade do
produto não poderá ser inferior a 6
meses, contados a partir da data de
sua entrega. O produto devera estar
em conformidade com as normas
e/ou
legislação
vigente
da
ANVISA/MS
e
da
Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA; Rotulagem
contendo no mínimo, peso liquido,
nome do fabricante e do produto,
CNPJ do fabricante, declaração
com o teor de sal adicionado,
numero do lote, data de fabricação
e data ou prazo de validade. 10g.

50,00

8,00

100,00

10,00

10,00

20,00

-

-

-

10,00

-

20,00
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FORMULA
INFANTIL
PARA
LACTANTES - De O a 06 meses de
idade. Lata contendo 400 gramas
do produto. Registro do Ministério
da Saúde. Ingredientes: Soro de
leite
desmineralizado,
lactose,
maltodextrina,
leite
desnatado,
oleína de palma, óleo de canola,
óleo de milho, saís minerais,
vitaminas
hidrossolúveis
e
lipossolúveis.
Informação
nutricional: porção de 100 gramas
contendo: 505 - 510 Kcal;
Carboidrato: 55 - 58 gramas;
Proteína: 9,0 - 11,0 gramas;
Gorduras totais: 26 - 28 gramas;
Cálcio: 320 - 360mg; Ferro: 5,1 - 5,2
mg . Deverá está impresso na
embalagem dados do fabricante,
datas de fabricação e validade. O
prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo
50% do prazo de validade do
produto.
GELATINA - Gelatina em pó
sabores diversos, composto de
açúcar, sal, agente tamponante,
acidulante, aroma natural de
morango, corantes artificiais e
outras
substância
permitidas,
qualidade ingredientes sãos e
limpos, umidade de 2% PP.
unidades de 85 grs.
GELEIA COLORIDA - Doce de
geleia de frutas, 320 gramas,

50,00

-

-

-

-

-

250,00

-

-

-

-

-

-

-

20,00

-

-

-
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GORDURA VEGETAL para fins
culinários – Óleos materiais ricos
em ácidos graxos e polinsaturados,
embalagem e peso liquido 500
gramas, hermeticamente fechada
contendo respectiva informação
nutricional, data de validade/lote.
Iougurte
sabor
morango,
embalagem em potes de 900ml,
com registro do ministério da
agricultura,
identificação
do
fabricante. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validades estabelecido
pelo produto.

20,00

42,00

-

-

10,00

-

-

-

-

30,00

-

400,00

500,00

100,00

100,00

30,00

80,00

280,00

520,00

50,00

30,00

160,00

52

LEITE INTEGRAL UHT, produto
integral, pasteurizado, processado
pelo sistema UHT (Ultra Hight
Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente
assépticas, protegidas do ar e da
luz, garantindo perfeita e longa
conservação.
Composição
3.000,00
nutricional (200ml): Máximo de:
valor energético 118kcal=491KJ,
carboidratos de 9,3g, gorduras
totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg.
Mínimo de: proteínas de 6g, cálcio
230mg.CAIXA 1 LITRO

53

LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO Enriquecido com vitamina A e D.
Embalagem
aluminizada
devidamente fechada, contendo 200
gramas do produto, com registro do 2.500,00
Ministério
da
Agricultura/SIF.
Informação Nutricional: porção de
26 gramas contendo 128 Kcal a 130
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Kcal; 9,6 a 10,0 gramas de
carboidratos; 6,6 a 6,8 gramas de
proteínas; 239 mg a 250 mg de
cálcio. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validade estabelecido
no rótulo
LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido, e de acordo com as Normas
e/ou
Resoluções
da
ANVISA/MS.CAIXA 395G
Leite de
coco, embalagem
contendo
200ml,
fechado
hermeticamente e com registro do
ministério da agricultura. Devera
conter no rotulo ou impresso na
embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade de seis a doze meses. No
ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validades estabelecido pelo
produto

100,00

50,00

80,00

50,00

-

50,00

-

50,00

80,00

20,00

-

40,00
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Maionese, frasco com 200g,
integra, aspecto da massa mole e
de creme, odor e sabor próprios.
Devera conter no rotulo ou impresso
na embalagem os dados do
fabricante, data de fabricação e
20,00
20,00
prazo de validade de doze meses.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validades estabelecido pelo
produto
MACARRÃO
SEMOLA
TIPO
ESPAGUETE - Embalado em saco
de polietileno transparente, fechado
hermeticamente, com 500 gramas.
Informação Nutricional porção de 80
gramas: 59 gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas. Deverá
conter no rótulo ou impresso na
2.000,00 1.250,00
embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato
da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo
produto.

-

-

-

20,00

350,00

-

30,00

40,00
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60

MACARRÃO
PARAFUSO
Embalado em saco de polietileno
transparente,
fechado
hermeticamente, com 500 gramas.
Informação Nutricional porção de 80
gramas: 59 gramas de carboidratos;
8,8 gramas de proteínas. Deverá
conter no rótulo ou impresso na
1.400,00
embalagem os dados do fabricante,
data de fabricação e prazo de
validade de 06 a 12 meses. No ato
da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo
produto.PACOTE 500G
MARGARINA
VEGETAL
–
Embalagem em plástico rígido
integra, com registro do Ministério
da Agricultura. Consistência, odor e
sabor característicos. Pote com 250
gramas do produto, devendo conter
no
rotulo
ou
impresso
na
embalagem, dados do fabricante e
prazo de validade de 06 a 12
1.500,00
meses. Tabela nutricional: porção
de 10,0 gramas com 59,0 Kcal; 6,5
gramas de gorduras totais; sem
gorduras trans; sódio = 60 mg;
vitamina A= 45mcg. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
MILHO BRANCO para mungunzá,
tipo 1, branco e despeliculado.
Embalagem
com
dados
de
300,00
identificação do produto e prazo de
validade.PACOTE 500G

-

-

-

30,00

-

80,00

180,00

60,00

24,00

80,00

100,00

300,00

20,00

-

60,00
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64

Milho amarelo para mungunzá, tipo
1,
branco
e
despeliculado.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto e prazo de
validade. PACOTE 500G
MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
PACOTE 500 G
MILHO VERDE, em conserva.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca de
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. SACHE 260g
Mistura para bolo, sabor festa,
enriquecida com ferro e acido fólico,
amido, açúcar, sal, gordura vegetal,
fermentos químicos e outras
substâncias
permitidas
pela
legislação
e
devidamente
mencionadas.
Composição
nutricional porção (35g). Máximo
de: valor energético 130kcal=
546KJ,
carboidratos de
28g,
gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg.
PACOTE DE 400 G

100,00

200,00

200,00

20,00

-

40,00

200,00

100,00

250,00

20,00

10,00

70,00

200,00

100,00

300,00

30,00

-

40,00

150,00

100,00

100,00

30,00

10,00

60,00
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Mistura
para
bolo,
sabor
chocolate, enriquecida com ferro e
acido fólico, cacau em pó, açúcar,
sal, gordura vegetal, fermentos
químicos e outras substâncias
permitidas
pela
legislação
e
devidamente
mencionadas.
Composição
nutricional
porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de
27g, gorduras totais de 1,8g,
gorduras saturadas 0,8g, sódio
188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro no
Ministério
da
Saúde
e/ou
Agricultura.proteínas
de
0,9g.
Embalagem:
com
dados
do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.PACOTE DE
400G

66

MISTURA A BASE DE AMIDO DE
MILHO, vitaminado com respectivas
informações nutricional, data de
fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas

67

MISTURA A BASE DE ARROZ,
cereais e milho vitaminado com
respectivas informações nutricional,
data de fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas.

150,00

100,00

100,00

30,00

10,00

60,00

50,00

50,00

50,00

-

-

-

50,00

50,00

50,00

-

-
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Molho de tomate, produto obtido
do cozimento de polpa de tomate,
óleo de soja, amido de milho,
cebola,
sal
e
condimentos,
composição
nutricional
porção
(60g). Máximo de: valor energético
27kcal=113kJ, carboidratos 5,9g,
gorduras totais, gorduras saturadas
200,00
e
trans
0g,
sódio
317mg.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Sachê 340G.
OLEO VEGETAL DE SOJA - 100%
Refinado, embalagem pet integra
com 900 ml. A embalagem devera
conter marca dados do fabricante e 1.500,00
prazo de validade de 06 a 12
meses.

70

Paçoca Rolha Tradicional Pote
C/56 Um

71

Panetone de frutas tradicional,
embalagem de 400g. Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, frutas cristalizadas, ovo
integral, açúcar, gordura vegetal,
uvas passas, extrato de malte, sal,
soro de leite, emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos,
aromatizantes e conservador: ácido
sórbico. Contém glúten. Contém
lactose. Alérgicos: contém ovos,
derivados de trigo, leite, soja e de
cevada, CAIXA 400G.

100,00

500,00

-

10,00

20,00

200,00

200,00

50,00

20,00

35,00

-

30,00

50,00

-

-

80,00

-

50,00

100,00

-

-

600,00
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73

74

Panetone
com
gotas
de
chocolate. Embalagem de 400g.
Farinha de trigo enriquecida com
ferro
e
ácido
fólico,
frutas
cristalizadas, ovo integral, açúcar,
gordura vegetal, uvas passas,
extrato de malte, sal, soro de leite,
emulsificante: mono e diglicerídeos
de ácidos graxos, aromatizantes e
conservador: ácido sórbico. Contém
glúten. Contém lactose. Alérgicos:
contém ovos, derivados de trigo,
leite, soja e de cevada, CAIXA
400G.
PÉ DE MOLEQUE,
Doce de
Amendoim tipo pé de moleque, com
unidades em formato quadrado, de
boa qualidade, embalado em
embalagem plástica, com rótulo e
data de validade. Pote com 50
unidades
Polpa, de fruta, natural, sabor
manga, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou
Ministério
da
Saúde.EMBALAGEM DE 400G

-

50,00

100,00

-

-

600,00

-

-

50,00

-

-

-

500,00

100,00

-

-

-
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Polpa, de fruta, natural, sabor
goiaba, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e capacidade, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou
Ministério
da
Saúde.EMBALAGENS DE 100 G

76

Pirulito doce, formato de coração,
embalado individualmente, peso
unitário 12gr, composição açúcar,
xarope de glicose, acidulante ácido
cítrico, aroma artificial de morango,
NÃO CONTÉM GLUTEM., PACOTE
DE 500G.

500,00

100,00

-

-

-

-

-

-

170,00

-

-

100,00
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77

PRESUNTO MAGRO COZIDO
FATIADO;
Produto
de
primeiraqualidade; proveniente de
carne suína 100% pernil, sal,
especiariasnaturais
e
aditivos
permitidos pela legislação vigente –
SEM ADIÇÃODE GLÚTEN; sem
capa de gordura; baixo teor de
sódio; com aspecto,cheiro, cor e
sabor próprios; isento de sujidades,
parasitas e larvas;deverão estar
fatiados,
em
fatias
de
aproximadamente
20
g
cada,resfriados e divididos em saco
plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou
cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos
esem acúmulos com rótulo adesivo
em
pacotes
de
50
fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte
e
armazenamento,
contendopeso
líquido
de
aproximadamente 1 kg (um) para os
pacotes com 50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de papelão
ondulado resistente ao impacto e às
condições
de
estocagem
e
armazenamento
totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto
durante todo seu período de
validade com peso mínimo de 6
(seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade:
Deverá ter validade mínima de 45
dias (quarenta e cinco) a partir da
data de fabricação. Fabricação: O
produto não deverá ter data de

50,00

50,00

10,00

20,00

10,00

50,00
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fabricação anterior a 15 (quinze)
diasda data da entrega. Rotulagem:
Deverá estar em acordo c/
oregulamento vigente na instrução
normativa
nº
22,
de
24/11/05regulamento técnico para
Rotulagem do Produto de Origem
Animalembalado.
Ministério
da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento.
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78

79

80

Proteína texturizada de soja, tipo
I,
obtida
por
processamento
tecnológico adequado, a partir de
farinha de soja desengordurada.
Composição
nutricional
porção
(50g): Máximo de: valor energético
175kcal= 735KJ, carboidratos de
15g, sódio 15mg Mínimo de:
proteínas de 25g, fibra 8g.
Embalagem:
com
dados
do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro no
Ministério
da
Saúde
e/ou
Agricultura.PACOTE DE 400 G
Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado
em
embalagem
plástica, 1ª qualidade. O Produto
deverá ter validade não inferior a 4
meses. Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. PACOTE 40g
QUEIJO
TIPO
MUSSARELA
FATIADO; Produto de primeira
qualidade; resfriado; proveniente de
leite de bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela legislação
vigente – SEM ADIÇÃO DE
GLÚTEN;
em
fatias
de
aproximadamente 20 g cada,
resfriados e divididos em saco
plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou
cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem furos
e sem acúmulos com rótulo adesivo
em
pacotes
de
50
fatias.
Embalagem:
Resistente
ao
transporte
e
armazenamento,
contendo
peso
líquido
de

500,00

100,00

-

-

-

-

100,00

-

80,00

50,00

-

40,00

10,00

10,00

-

10,00

50,00

50,00
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PCT

KG
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270,00
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81

aproximadamente 1 kg (um) para os
pacotes com 50 fatias. Embalagem
Secundária: Caixa de papelão
ondulado resistente ao impacto e às
condições
de
estocagem
e
armazenamento
totalmente
lacradas com fita adesiva ou similar,
garantindo a integridade do produto
durante todo seu período de
validade com peso mínimo de 6
(seis) quilos e máximo 12 (doze)
quilos por embalagem. Validade:
Deverá ter validade mínima de 45
dias (quarenta e cinco) a partir da
data de fabricação. Fabricação: O
produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze)
dias da data da entrega. Rotulagem:
Deverá estar em acordo c/ o
regulamento vigente na instrução
normativa nº 22, de 24/11/05
regulamento
técnico
para
Rotulagem do Produto de Origem
Animal
Refrigerante a base de cola,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. contendo
6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade

50,00

-

100,00

10,00

10,00

60,00
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Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. contendo
6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade.

83

SAL - refinado iodado, embalagem
de 01 Kg com granulação uniforme
e com cristais brancos sem
umidade.
Devera
conter
na
embalagem registro do Ministério da
Saúde, dados do fabricante, datas
de fabricação e validade. Prazo de
validade: 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

84

SALSICHA HOT-DOG- Salsicha
Hot-Dog resfriada, de 1ª qualidade,
com
odor,
sabor
e
cor
característico, embalagem contendo
03 ou 05 quilos, com data de
validade estampada no pacote, 30
dias contados da data da entrega.
Embalagem
emergicamente
fechada.

50,00

-

100,00

10,00

10,00

60,00

200,00

20,00

50,00

10,00

-

10,00

200,00

30,00

80,00

-

10,00

-
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KG

KG
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85

86

SARDINHA
EM
ÓLEO
COMÉSTIVELEmbalagem
horizontal de 125 gramas do
produto em conserva no óleo
comestível.
Tabela
nutricional
devera conter em porção de 60
gramas: 13,0 gramas de proteínas;
1,3 gramas de gordura saturada;
297 mg de sódio - Devera conter
impresso na embalagem, registro
do Ministério da Agricultura, dados
do fabricante, data de fabricação e
data de validade. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
SUSTAGEM
ADULTO:
Composição: leite em pó desnatado
instantaneo, sacarose, sólidos de
xarope de milho, leite em pó
integral,
cacau,
fostato
de
magnésio, ascorbato de sódio,
sulfato ferroso, sulfato de zinco,
inositol, iodeto de potássio, acetado
de DL-alfa tocoferol, niacinamida,
sulfato de manganês, sulfato
cúprico, fitomenadiona, acetato de
vitamina A, pantotenato de cálcio,
cianocobalamina,
cloridrato
de
piridoxina, cloridrato de tiamina,
riboflavina, colecalciferol, cloreto de
cromo,
ácido
fólico,
biotina,
aromatizante,
e
stabilizantes
carragena e lecitina de soja. Não
conté, glútem. Contém lactose.
Sabor
chocolate.
Lata
400g.
Validade mínima de 12 meses.

350,00

100,00

200,00

-

30,00

-

50,00

-

-

-

-

-
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SUCO DE GARRAFA - SABOR
GOIABA,
sem
açúcar,
pasteurizado, não fermentado e não
alcoólico
sabor
goiaba,
acondicionado em garrafas de
material
plástico,
devidamente
fechada, sem violação, contendo
500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5
litros. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, registro do ministério
da agricultura, data de fabricação e
prazo de validade do produto no ato
da entrega devera ser no mínimo
50% do prazo de validade do
produto.

88

SUCO DE GARRAFA - SABOR
CAJU
líquido,
sem
açúcar,
pasteurizado, não fermentado e não
alcoólico sabor caju, acondicionado
em garrafas de material plástico,
devidamente
fechada,
sem
violação, contendo 500 ml do
produto.
O
produto
deverá
apresentar cor, odor e sabor
característico. Rendimento de 2,5
litros. Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, registro do ministério
da agricultura, data de fabricação e
prazo de validade do produto no ato
da entrega devera ser no mínimo
50% do prazo de validade do
produto.

200,00

200,00

100,00

-

-

120,00

200,00

110,00

100,00

-

-

120,00
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89

90

91

Suco concentrado liquido sabor
maracujá,
acondicionado
em
garrafa plástica sem violação,
contendo 500ml do produto. O
produto devera apresentar cor, odor
e sabor caracterizado, rendimento
de 05 litros. Devera conter no rotulo
ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
seis a doze meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validades
estabelecido pelo produto.
SUCO PRONTO á base de frutas
(sabores variados) isento de
sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em embalagem tetra
pak de 200 ml, com respectiva
informação nutricional, data de
fabricação/validade/ lote.
TAPIOCA. Goma de Tapioca
hidratada, produção a base de
mandioca isento de sujidade, livre
de contaminantes. Acondicionada
em
sacos
plástico
limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do
produto. Deverá está impresso na
embalagem dados do fabricante,
datas de fabricação e validade. O
prazo de validade do produto no ato
da entrega deverá ser no mínimo
50% do prazo de validade do
produto.

100,00

50,00

80,00

20,00

-

120,00

500,00

500,00

500,00

-

-

-

800,00

200,00

100,00

100,00

10,00

40,00
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Tempero alho e sal, produto obtido
da mistura de alho e sal,
homogeneizados, embalados em
potes plásticos invioláveis com 300g
do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de 50%
do prazo de validades estabelecido
pelo produto.

93

VINAGRE - Fermentado acético de
álcool, água. Acidez - 4,0%
Acondicionado em frasco plástico,
devidamente fechado, contendo 500
ml do produto. Devera conter no
rótulo impresso na embalagem os
dados do fabricante. Validade de
06 a 12 meses. O prazo de validade
do produto no ato da entrega
deverá ser no mínimo 50% do prazo
de validade do produto.

200,00

100,00

100,00

10,00

10,00

40,00

350,00

100,00

100,00

-

-

-
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7.2. Especificações dos gêneros alimentícios, para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, conforme abaixo:
UNIDADE
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS
PRODUTOS

1

Achocolatado - pronto para
consumo em embalagem tipo tetra
pak, com pelo menos 200 ml

2

3

4

5

AÇÚCAR
embalagem
de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, contendo 01 Kg
do produto. Deverá constar na
embalagem, de forma legível,
dados do fabricante, data de
fabricação e o prazo de validade
de 06 a 12 meses. No ato da
entrega
não
poderá
ser
transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo
produto
AÇÚCAR DEMERARA - Açúcar
bruto, cristais bem definidos, tendo
como origem a cana de açúcar,
sendo
necessário reprocessamento para
consumo.
Classe:
Cristal
bruto.
Tipo: Demerara. embalagem de
polietileno transparente, fechado
hermeticamente, contendo 01 Kg
do produto. Deverá constar na
embalagem, de forma legível,
dados do fabricante, data de
fabricação e o prazo de validade
de 06 a 12 meses. No ato da
entrega
não
poderá
ser
transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo
produto
ADOCANTE, dietético, liquido, a
base de sacarina e ciclamato.
Embalagem: frasco com 100 ml,
com identificação do produto,
marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções
vigentes
da
ANVISA/MS.
AMENDOIM com casca

R$ TOTAL
QUANT
TOTAL

UND

R$ UNIT

9.900,00

-

-

KG

2.420,00

-

-

KG

530,00

-

-

UND

KG

143,00

160,00

-

-
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6

7

8

9

10

AMIDO DE MILHO - Embalagem
em caixa com volume de 200
gramas do produto. Informação
Nutricional: Poeao de 20 gramas
contendo 68 Kcal; carboidratos:
17,0 gramas. Devera conter no
rotulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de
fabricante não e prazo de validade
de 06 meses a 12 meses.
ARROZ Beneficiado Polido- Tipo
1, apresentando coloração branca,
grãos íntegros acondicionado em
saco de polietileno transparente,
fechado
hermeticamente,
embalagem de 01 Kg. Validade 06
a 12 meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto
ARROZ VERMELHO-limpo, longo,
grãos inteiros, com teor de
umidade máxima de 15%; isento
de sujidades e materiais estranhos;
acondicionado em saco plástico,
validade mínima de 03 meses a
contar da data da entrega,
embalagem de 1 kg.
ALIMENTO
ACHOCOLATADO
EM
PÓ.
Acondicionado
em
embalagem plástica, contendo 200
gramas do produto, devidamente
fechada. Informação Nutricional
para porção de 20 grama: 75 Kcal
a 79 Kcal; 17 a 19 gramas de
carboidratos. Ingredientes: cacau,
açúcar, lecitina de soja. Deverá
conter no rótulo ou impresso na
embalagem
os
dados
do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 meses a
12 meses
AVEIA EM FLOCOS - Embalagem
contendo 170 gramas do produto.
Informação nutricional: 30 gramas
do produto contendo: entre 100 e
107 Kcal; Carboidrato: 16 gramas;
Proteína: entre 4,6 e 5,0 gramas;
Fibra: entre 3,0 e 3,4 gramas.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do
produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de

-

UND

345,00

-

-

KG

1.510,00

-

KG

20,00

-

-

PCT

730,00

-

-

UND

570,00

-
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validade do produto.

11

AZEITE DE OLIVA, puro, baixa
acidez. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e de acordo com
as Normas e/ou Resolução da
ANVISA/MS.EMBALAGEM DE 500
ML

12

AZEITONA VERDE, em conserva,
com caroço, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade mínimo de 12
meses da data de entrega,
PACOTE 170G

13

AVOADOR PACOTE de 170g feita
com polvilho doces. Embalagem
contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade.

PCT

14

BALA MACIA, sabores sortidos,
pacote c/ 400g.

0

UND

55,00

-

PCT

175,00

-

230,00

70,00

-

-
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15

16

BISCOITO DOCE sem recheio:
tipo
Maria
ou
Maisena,
acondicionados em pacotes de
material plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1).
Informação Nutricional: porção de
30 gramas contendo 125 Kcal a
131 Kcal; 22 g a 23g de
carboidratos; 2,3 gramas a 2,6
gramas de proteínas; 78 mg a 80
mg de sódio. Ingredientes: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal, amido, sal, soro de leite.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embala em os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do
produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto
BISCOITO SAL - Biscoito salgado
tipo
cream-cracker,
acondicionados em pacotes de
material plástico, contendo 400
gramas do produto (3 X 1).
Informação nutricional: porção de
30 gramas contendo 20g a 21g de
carboidratos; 2,3g a 2,8 g de
proteínas; 122mg a 144mg de
sódio. Ingredientes: Farinha de
trigo enriquecida, gordura vegetal,
soro de leite, sal. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 meses a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto

-

PCT

2.430,00

-

-

PCT

3.280,00

-
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17

18

19

BISCOITO
SAL
INTEGRALBiscoito salgado tipo creamcracker,
acondicionados
em
pacotes de material plástico,
contendo 400 gramas do produto
(3 X 1). Informação nutricional:
porção de 30 gramas contendo
20g a 21g de carboidratos; 2,3g a
2,8 g de proteínas; 122mg a
144mg de sódio. Ingredientes:
Farinha de trigo enriquecida,
gordura vegetal, soro de leite, sal.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 meses a
12 meses. O prazo de validade do
produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto
Biscoito de Maizena, alimento
obtido pelo amassamento e
cozimento conveniente de massa
de farinha de trigo preparada com
farinhas, amido e féculas; deverá
ser de dupla embalagem (3 em 1).
Composição nutricional porção
(30g): Máximo de: valor energético
135kcal=567kJ, carboidratos 23g,
gorduras totais 3,7g, gorduras
saturadas 1,6g, gorduras trans 0,
sódio 110mg. Mínimo de: proteínas
1,5g. Serão rejeitados, os biscoitos
mal cozidos, queimados e de
características
organolépticas
anormais.
Biscoito, tipo Rosquinha, sabor
leite,
composição
nutricional
porção (30g): Máximo de: valor
energético
139kcal=514kJ,
carboidratos de 23g, gorduras
totais de 4,5g, sódio de 126mg.
Mínimo de: proteínas de 1,4g, fibra
alimentar 0,5g. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e
de características organolépticas
anormais.

-

PCT

200,00

-

-

PCT

1.260,00

-

-

PCT

510,00

-
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20

21

22

23

24

Biscoito Wafer sabor morango ou
chocolate, embalagem com 200g,
Valor energético: 156 kcal = 655 kJ
Carboidratos: 20g 8% - Proteínas:
1,5g 2% - Gorduras totais: 7,8g
15% - Gorduras saturadas: 2,5g
12% - Gorduras trans: 0g Fibra
alimentar: 1,1g 4% - Sódio: 40mg
2%.
Bombom
sonho
de
valsa,
cobertura sabor chocolate com
recheio
de castanha-de-caju ,
contém
castanha-de-caju,
amendoim, derivados de leite, soja
e trigo. pode conter amêndoa,
cevada, avelã, aveia, centeio e
látex natural. contém lactose.
contém glúten, pacote 1kg
Bisnaguinha Tradicional, 300 G.
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar
invertido, açúcar, gordura vegetal,
ovo, glicose de milho, sal refinado,
glúten, leite integral, estabilizantes
lecitina de soja e estearoil 2-lactil
lactato de cálcio, conservador
propionato de cálacio e acidulante
ácido ascórbico.
CAFE EM PÓ - Torrado e moído,
embalagem plástica, devidamente
fechada, contendo 250 gramas do
produto. Ingrediente: café torrado e
moído - 100% café. Embalagem
aluminizada contendo data de
fabricação, lote e prazo de
validade de no mínimo 03 meses.
Com selo de pureza ABIC. No ato
da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo
produto.
CAMOMILA EM FLORES E
PEDUNCULOS - Camomila, caixa
contendo 10g do produto, com 10
saquinhos ou sachês. Ingredientes:
Flores e pedúnculos de camomila.
Validade: 12 meses. Deverá conter
no rótulo ou impresso na
embalagem o prazo de validade de
06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais
de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto

-

PCT

510,00

-

-

PCT

60,00

-

-

PCT

110,00

-

-

PCT

4.590,00

-

-

CXS

420,00

-
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25

CANELA, em pó, embalagem com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
peso líquido, de acordo a
Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos - CNNPA. 20
Gramas

PCT

26

CANELA em casca 6 cm, de
15gramas o pacote.

UND

27

28

29

30

CALDO DE CARNE - Caixa c/ 24
unidades c/ caixinhas de 21g cada,
matéria prima limpa e de boa
qualidade; constituído basicamente
de carne de boi desidratada,
liofilizado sal, amido de milho,
gordura vegetal, condimentos,
podendo conter corante natural,
apresentando-se livre de matérias
terrosa, parasitos, larvas e detritos
animais e vegetais, em embalagem
resistente e atóxica. O produto
deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).
CALDO DE GALINHA - Caixa c/
24 unidades c/ caixinhas de 21g
cada, matéria prima limpa e de boa
qualidade; constituído basicamente
de carne de galinha, liofilizado sal,
amido de milho, gordura vegetal,
condimentos,
podendo
conter
corante natural, apresentando-se
livre de matérias terrosa, parasitos,
larvas e detritos animais e
vegetais,
em
embalagem
resistente e atóxica. O produto
deverá estar de acordo com a NTA
70 (Decreto 12.342/78).
Chocolate granulado, colorido.
Embalagens com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade,
pacote 500g.
Chocolate Bis ao Leite – 126g. O
Bis ao leite é a perfeita
combinação de um wafer crocante
recehado e coberto com o mais
delicioso chocolate ao leite Lacta.
Sua versão de 126g, com 20
unidades
embaladas
individualmente para manter a
crocância.

-

75,00

3,00

-

-

-

CXS

110,00

-

-

CXS

480,00

-

PCT

60,00

-

-

PCT

100,00

-
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31

32

CÔCO RALADO - Sem açúcar,
embalagem plástica, devidamente
fechada, contendo 100 gramas do
produto. Informação nutricional:
Porção de 12 gramas contendo: 72
Kcal- 74 Kcal; Carboidratos: 1,4g 2,4 g; Proteínas: 0,8g - 1,0g;
gorduras totais: 7,2 gramas.
Deverão constar na embalagem,
de forma legível, a data de
fabricação e o prazo de validade
de 06 a 12 meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
CONDIMENTO
MISTO
(COMINHO) – com aspecto cor,
cheiro e sabor próprio, isento de
materiais
estranhos.
Acondicionado em embalagem
primária em polietileno atóxico
transparente,
resistente
e
hermeticamente
fechado
(embalagem de 100 gramas) com
respectiva informação nutricional,
com data de fabricação, lote e
prazo de validade de no mínimo 06
meses. Embalagem secundária:
plástico resistente.

33

Corante, alimentício à base de
urucum. Embalagem com dados
de identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e
peso líquido, pacote com 100g

34

CREME DE LEITE - Creme de
leite de 200 gramas, leite em pó
desnatado e estabilizantes goma
xantana, goma jataí, goma guar,
carragena, fosfato dissódico e
citrato de sódio. Homogeneizado.

-

PCT

560,00

-

-

PCT

285,00

-

PCT

46,00

-

CXS

210,00

-
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35

36

37

CHANTILLY- Água, óleo vegetal
de palmiste hidrogenado, xarope
de açúcar, açúcar, caseinato de
sódio, sal, umectante sorbitol,
emulsificantes ésteres de mono e
diglicerídeos de ácidos graxos com
ácido lático, lecitina de soja, mono
e diglicerídeos de ácidos graxos e
ésteres de mono e diglicerídeos de
ácidos graxos com ácido diacetil
tartárico, estabilizantes celulose
microcristalina,
carboximetilcelulose
sódica
e
citrato trissódico, aroma artificial de
creme, regulador de acidez fosfato
dissódico e corantes naturais
urucum e cúrcuma. CAIXA 1
LITRO
CRAVO, da índia, em botão floral
maduro e dessecado. Embalagem
com dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e
de acordo com as Normas e/ou
Resoluções
da
ANVISA/MS.PACOTE 15Gramas
EXTRATO
DE
TOMATE,
concentrado,
composição
nutricional porção (30g). Máximo
de: valor energético entre 12 e
15kcal=63kJ, carboidratos a partir
de 2,6g, gorduras totais, gorduras
saturadas e trans 0g, sódio 131mg.
Acondicionado em embalagem
tetra pak entre 340 gramas.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

-

CXS

30,00

-

PCT

134,00

-

-

UND

3.620,00

-
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38

39

40

FARINHA DE TRIGO - Farinha de
trigo com fermento saco de
polietileno, transparente, fechado,
pacote de 01 Kg, livre de
sujidades, parasitas e larvas.
Aspecto de pó fino, cor branca,
odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas
contendo:
35g
37g
de
carboidrato, 5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg
de ácido fólico. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
FARINHA DE TRIGO - Farinha de
trigo sem fermento saco de
polietileno, transparente, fechado,
pacote de 01 Kg, livre de
sujidades, parasitas e larvas.
Aspecto de pó fino, cor branca,
odor, sabor próprios. Informação
nutricional: porção de 50 gramas
contendo:
35g
37g
de
carboidrato,5,4 g - 6,Og de
proteínas, 2,1 mg de ferro; 75mcg
de ácido fólico. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.
FUBÁ DE MILHO, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido
fólico,
isenta
de
sujidades,
acondicionado em embalagem
com 500g. Embalagem contendo
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.

-

KG

1.735,00

-

-

KG

2.270,00

-

KG

840,00

-
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41

42

43

FARINHA DE MILHO FLOCADA Tipo creme de milho vermelho
grosso, embalagem em pacotes
devidamente fechados, contendo
500 gramas do produto. Não
poderá estar úmida. Deverá conter
no rótulo ou impresso na
embalagem
os
dados
do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 meses a
12 meses. Informação nutricional:
porção de 40 gramas contendo 39
gramas de carboidratos; 3,6
gramas de proteínas; gorduras
totais 0,8G; gorduras saturadas
0,0g; gorduras trans 0,0g, fibras
alimentar 2,8g e sódio 23mg. No
ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo
produto
FARINHA DE MANDIOCA Torrada, seca, fina, acondicionada
em sacos de material plástico,
limpos, devidamente fechados,
contendo 01 Kg do produto.
Deverá ser produzida de matérias
primas integras e livres de
sujidades (matérias terrosas e
parasitas). Deverá está impresso
na
embalagem
dados
do
fabricante, datas de fabricação e
validade. O prazo de validade do
produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de
validade estabelecido pelo produto.
FEIJÃO - Carioca tipo 1, novo,
grão inteiro, 1ª qualidade, integro,
acondicionado em saco plástico
resistente, limpo, devidamente
fechado, contendo 01 Kg do
produto. Deverá está livre de
insetos, carunchos e matérias
terrosas.
Deverá
conter
na
embalagem dados do fabricante,
prazo de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

-

KG

2.350,00

-

-

KG

580,00

-

-

KG

1.370,00

-
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44

45

46

FEIJAO PRETO:
TIPO 1,
EMBALAGEM
DADOS
DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
MARCA
DO
FABRICANTE,
PRAZO
DE
VALIDADE,
RESOLUCAO
12/78
DA
COMISSAO
NACIONAL
DE
NORMAS E PADROES PARA
ALIMENTOS - CNNPA, SACO
PLÁSTICO 1.0QUILOGRAMAS
FERMENTO EM PÓ QUIMICO Embalagem em material plástico,
devidamente fechado, contendo
100
gramas
do
produto.
Ingredientes: Amido de milho,
fosfato monocálcico, bicarbonato
de sódio, carbonato de cálcio.
Deverá conter no rótulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12
meses. O prazo de validade do
produto no ato da entrega deverá
ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto.
Fermentado, biológico seco,
instantâneo, em pó, validade do
produto não poderá ser inferior a 6
meses, contados a partir da data
de sua entrega. O produto devera
estar em conformidade com as
normas e/ou legislação vigente da
ANVISA/MS e da Comissão
Nacional de Normas e Padrões
para
Alimentos
CNNPA;
Rotulagem contendo no mínimo,
peso liquido, nome do fabricante e
do produto, CNPJ do fabricante,
declaração com o teor de sal
adicionado, numero do lote, data
de fabricação e data ou prazo de
validade. 10g.

-

KG

480,00

-

-

UND

198,00

-

-

UND

30,00

-
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47

48

FORMULA
INFANTIL
PARA
LACTANTES - De O a 06 meses
de idade. Lata contendo 400
gramas do produto. Registro do
Ministério da Saúde. Ingredientes:
Soro de leite desmineralizado,
lactose,
maltodextrina,
leite
desnatado, oleína de palma, óleo
de canola, óleo de milho, saís
minerais, vitaminas hidrossolúveis
e lipossolúveis.
Informação
nutricional: porção de 100 gramas
contendo: 505 - 510 Kcal;
Carboidrato: 55 - 58 gramas;
Proteína: 9,0 - 11,0 gramas;
Gorduras totais: 26 - 28 gramas;
Cálcio: 320 - 360mg; Ferro: 5,1 5,2 mg . Deverá está impresso
naembalagem dados do fabricante,
datas de fabricação e validade. O
prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de validade
do produto.
GELATINA - Gelatina em pó
sabores diversos, composto de
açúcar, sal, agente tamponante,
acidulante, aroma natural de
morango, corantes artificiais e
outras
substância
permitidas,
qualidade ingredientes sãos e
limpos, umidade de 2% PP.
unidades de 85 grs.

49

GELEIA COLORIDA - Doce de
geleia de frutas, 320 gramas,

50

GORDURA VEGETAL para fins
culinários – Óleos materiais ricos
em ácidos graxos e polinsaturados,
embalagem e peso liquido 500
gramas, hermeticamente fechada
contendo respectiva informação
nutricional, data de validade/lote.

51

Iougurte
sabor
morango,
embalagem em potes de 900ml,
com registro do ministério da
agricultura,
identificação
do
fabricante. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validades
estabelecido pelo produto.

-

LATAS

50,00

-

-

CXS

250,00

-

UND

20,00

-

UND

72,00

-

UND

430,00

-
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52

53

LEITE INTEGRAL UHT, produto
integral, pasteurizado, processado
pelo sistema UHT (Ultra Hight
Temperature). Acondicionado em
embalagens estéreis, totalmente
assépticas, protegidas do ar e da
luz, garantindo perfeita e longa
conservação.
Composição
nutricional (200ml): Máximo de:
valor energético 118kcal=491KJ,
carboidratos de 9,3g, gorduras
totais 6g, gorduras saturadas 3,7g,
gorduras trans 0g, sódio 150mg.
Mínimo de: proteínas de 6g, cálcio
230mg.CAIXA 1 LITRO
LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO Enriquecido com vitamina A e D.
Embalagem
aluminizada
devidamente fechada, contendo
200 gramas do produto, com
registro
do
Ministério
da
Agricultura/SIF.
Informação
Nutricional: porção de 26 gramas
contendo 128 Kcal a 130 Kcal; 9,6
a 10,0 gramas de carboidratos; 6,6
a 6,8 gramas de proteínas; 239 mg
a 250 mg de cálcio. Deverá conter
no rótulo ou impresso na
embalagem
os
dados
do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de 06 a 12
meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validade
estabelecido no rótulo

54

LEITE CONDENSADO, tradicional.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da
ANVISA/MS.CAIXA 395G

55

Leite de
coco, embalagem
contendo
200ml,
fechado
hermeticamente e com registro do
ministério da agricultura. Devera
conter no rotulo ou impresso na
embalagem
os
dados
do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validades
estabelecido pelo produto

-

LTS

3.810,00

-

-

UND

3.540,00

-

CXS

330,00

-

-

UND

190,00

-
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56

57

58

59

Maionese, frasco com 200g,
integra, aspecto da massa mole e
de creme, odor e sabor próprios.
Devera conter no rotulo ou
impresso na embalagem os dados
do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de doze meses.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validades estabelecido pelo
produto
MACARRÃO
SEMOLA
TIPO
ESPAGUETE - Embalado em saco
de
polietileno
transparente,
fechado hermeticamente, com 500
gramas. Informação Nutricional
porção de 80 gramas: 59 gramas
de carboidratos; 8,8 gramas de
proteínas. Deverá conter no rótulo
ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais
de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.
MACARRÃO
PARAFUSO
Embalado em saco de polietileno
transparente,
fechado
hermeticamente, com 500 gramas.
Informação Nutricional porção de
80 gramas: 59 gramas de
carboidratos; 8,8 gramas de
proteínas. Deverá conter no rótulo
ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
06 a 12 meses. No ato da entrega
não poderá ter transcorrido mais
de 50% do prazo de validade
estabelecido
pelo
produto.PACOTE 500G
MARGARINA
VEGETAL
–
Embalagem em plástico rígido
integra, com registro do Ministério
da Agricultura. Consistência, odor
e sabor característicos. Pote com
250 gramas do produto, devendo
conter no rotulo ou impresso na
embalagem, dados do fabricante e
prazo de validade de 06 a 12
meses. Tabela nutricional: porção
de 10,0 gramas com 59,0 Kcal; 6,5
gramas de gorduras totais; sem
gorduras trans; sódio = 60 mg;
vitamina A= 45mcg. No ato da

-

UND

60,00

-

-

UND

3.670,00

-

-

UND

1.430,00

-

-

UND

1.924,00

-
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entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

60

61

62

63

64

MILHO BRANCO para mungunzá,
tipo 1, branco e despeliculado.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto e prazo de
validade.PACOTE 500G
Milho amarelo para mungunzá,
tipo 1, branco e despeliculado.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto e prazo de
validade. PACOTE 500G
MILHO para pipoca, grãos inteiros.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade.
PACOTE 500 G
MILHO VERDE, em conserva.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca de
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Norma
e/ou Resoluções vigentes da
ANVISA/MS. SACHE 260g
Mistura para bolo, sabor festa,
enriquecida com ferro e acido
fólico, amido, açúcar, sal, gordura
vegetal, fermentos químicos e
outras substâncias permitidas pela
legislação
e
devidamente
mencionadas.
Composição
nutricional porção (35g). Máximo
de: valor energético 130kcal=
546KJ, carboidratos de 28g,
gorduras totais de 1,7g, gorduras
saturadas 0,8g, sódio 200mg.
PACOTE DE 400 G

PCT

780,00

-

PCT

560,00

-

PCT

650,00

-

PCT

670,00

-

-

PCT

450,00

-
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65

Mistura
para
bolo,
sabor
chocolate, enriquecida com ferro e
acido fólico, cacau em pó, açúcar,
sal, gordura vegetal, fermentos
químicos e outras substâncias
permitidas pela legislação e
devidamente
mencionadas.
Composição nutricional porção
(35g). Máximo de: valor energético
117kcal=490KJ, carboidratos de
27g, gorduras totais de 1,8g,
gorduras saturadas 0,8g, sódio
188mg. Mínimo de: proteínas de
1,4g. Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro no
Ministério
da
Saúde
e/ou
Agricultura.proteínas
de
0,9g.
Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade.PACOTE DE
400G

66

MISTURA A BASE DE AMIDO DE
MILHO,
vitaminado
com
respectivas
informações
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas

67

MISTURA A BASE DE ARROZ,
cereais e milho vitaminado com
respectivas
informações
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote.
Embalagem 200 gramas.

68

Molho de tomate, produto obtido
do cozimento de polpa de tomate,
óleo de soja, amido de milho,
cebola,
sal
e
condimentos,
composição nutricional porção
(60g). Máximo de: valor energético
27kcal=113kJ, carboidratos 5,9g,
gorduras
totais,
gorduras
saturadas e trans 0g, sódio 317mg.
Embalagem
com
dados
de
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, peso
liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.
Sachê 340G.

-

PCT

450,00

-

UND

150,00

-

UND

150,00

-

-

UND

830,00

-
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69

OLEO VEGETAL DE SOJA 100% Refinado, embalagem pet
integra com 900 ml. A embalagem
devera conter marca dados do
fabricante e prazo de validade de
06 a 12 meses.

UND

70

Paçoca Rolha Tradicional Pote
C/56 Um

POTES

71

72

73

74

Panetone de frutas tradicional,
embalagem de 400g. Farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, frutas cristalizadas, ovo
integral, açúcar, gordura vegetal,
uvas passas, extrato de malte, sal,
soro de leite, emulsificante: mono e
diglicerídeos de ácidos graxos,
aromatizantes
e
conservador:
ácido sórbico. Contém glúten.
Contém lactose. Alérgicos: contém
ovos, derivados de trigo, leite, soja
e de cevada, CAIXA 400G.
Panetone
com
gotas
de
chocolate. Embalagem de 400g.
Farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, frutas
cristalizadas, ovo integral, açúcar,
gordura vegetal, uvas passas,
extrato de malte, sal, soro de leite,
emulsificante: mono e diglicerídeos
de ácidos graxos, aromatizantes e
conservador:
ácido
sórbico.
Contém glúten. Contém lactose.
Alérgicos: contém ovos, derivados
de trigo, leite, soja e de cevada,
CAIXA 400G.
PÉ DE MOLEQUE,
Doce de
Amendoim tipo pé de moleque,
com
unidades
em
formato
quadrado, de boa qualidade,
embalado em embalagem plástica,
com rótulo e data de validade.
Pote com 50 unidades
Polpa, de fruta, natural, sabor
manga, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade,
de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou
Ministério
da
Saúde.EMBALAGEM DE 400G

2.005,00

160,00

-

-

-

UND

750,00

-

-

UND

750,00

-

UND

50,00

-

-

UND

600,00

-
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75

76

77

Polpa, de fruta, natural, sabor
goiaba, com identificação do
produto, marca do fabricante,
prazo de validade e capacidade,
de acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou
Ministério
da
Saúde.EMBALAGENS DE 100 G
Pirulito doce, formato de coração,
embalado individualmente, peso
unitário 12gr, composição açúcar,
xarope de glicose, acidulante ácido
cítrico, aroma artificial de morango,
NÃO
CONTÉM
GLUTEM.,
PACOTE DE 500G.
PRESUNTO MAGRO COZIDO
FATIADO;
Produto
de
primeiraqualidade; proveniente de
carne suína 100% pernil, sal,
especiariasnaturais
e
aditivos
permitidos pela legislação vigente
– SEM ADIÇÃODE GLÚTEN; sem
capa de gordura; baixo teor de
sódio; com aspecto,cheiro, cor e
sabor
próprios;
isento
de
sujidades,
parasitas
e
larvas;deverão estar fatiados, em
fatias de aproximadamente 20 g
cada,resfriados e divididos em
saco plástico leitoso, atóxico, a
vácuo ou cryovac, lacrada, sem
sinais de rachaduras na superfície,
sem furos esem acúmulos com
rótulo adesivo em pacotes de 50
fatias.Embalagem: Resistente ao
transporte
e
armazenamento,
contendopeso
líquido
de
aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias.
Embalagem Secundária: Caixa de
papelão ondulado resistente ao
impacto e às condições de
estocagem
e
armazenamento
totalmente lacradas com fita
adesiva ou similar, garantindo a
integridade do produto durante
todo seu período de validade com
peso mínimo de 6 (seis) quilos e
máximo 12 (doze) quilos por
embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias
(quarenta e cinco) a partir da data
de fabricação. Fabricação: O
produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze)

-

PC

600,00

-

PCT

270,00

-

-

KG

190,00

-
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diasda
data
da
entrega.
Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ oregulamento vigente na
instrução normativa nº 22, de
24/11/05regulamento técnico para
Rotulagem do Produto de Origem
Animalembalado. Ministério da
Agricultura,
Pecuária
e
Abastecimento.

78

Proteína texturizada de soja, tipo
I, obtida por processamento
tecnológico adequado, a partir de
farinha de soja desengordurada.
Composição nutricional porção
(50g): Máximo de: valor energético
175kcal= 735KJ, carboidratos de
15g, sódio 15mg Mínimo de:
proteínas de 25g, fibra 8g.
Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, com registro no
Ministério
da
Saúde
e/ou
Agricultura.PACOTE DE 400 G

79

Queijo ralado tipo parmesão,
acondicionado em embalagem
plástica, 1ª qualidade. O Produto
deverá ter validade não inferior a 4
meses. Embalagem: com dados do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade. PACOTE 40g

-

0

600,00

-

PCT

270,00

-
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80

81

QUEIJO
TIPO
MUSSARELA
FATIADO; Produto de primeira
qualidade; resfriado; proveniente
de leite de bovino, coalho, sal e
aditivos permitidos pela legislação
vigente – SEM ADIÇÃO DE
GLÚTEN;
em
fatias
de
aproximadamente 20 g cada,
resfriados e divididos em saco
plástico leitoso, atóxico, a vácuo ou
cryovac, lacrada, sem sinais de
rachaduras na superfície, sem
furos e sem acúmulos com rótulo
adesivo em pacotes de 50 fatias.
Embalagem:
Resistente
ao
transporte
e
armazenamento,
contendo
peso
líquido
de
aproximadamente 1 kg (um) para
os pacotes com 50 fatias.
Embalagem Secundária: Caixa de
papelão ondulado resistente ao
impacto e às condições de
estocagem
e
armazenamento
totalmente lacradas com fita
adesiva ou similar, garantindo a
integridade do produto durante
todo seu período de validade com
peso mínimo de 6 (seis) quilos e
máximo 12 (doze) quilos por
embalagem. Validade: Deverá ter
validade mínima de 45 dias
(quarenta e cinco) a partir da data
de fabricação. Fabricação: O
produto não deverá ter data de
fabricação anterior a 15 (quinze)
dias
da
data
da
entrega.
Rotulagem: Deverá estar em
acordo c/ o regulamento vigente na
instrução normativa nº 22, de
24/11/05 regulamento técnico para
Rotulagem do Produto de Origem
Animal
Refrigerante a base de cola,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. contendo
6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade

-

KG

130,00

-

-

UND

230,00

-
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82

83

84

85

Refrigerante a base de guaraná,
embalagem, contendo 2 litros, com
identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e
capacidade. O produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. contendo
6 unidades no fardo de 2 litros por
unidade.
SAL - refinado iodado, embalagem
de 01 Kg com granulação uniforme
e com cristais brancos sem
umidade.
Devera
conter
na
embalagem registro do Ministério
da Saúde, dados do fabricante,
datas de fabricação e validade.
Prazo de validade: 06 a 12 meses.
No ato da entrega não poderá ter
transcorrido mais de 50% do prazo
de validade estabelecido pelo
produto.
SALSICHA HOT-DOG- Salsicha
Hot-Dog resfriada, de 1ª qualidade,
com
odor,
sabor
e
cor
característico,
embalagem
contendo 03 ou 05 quilos, com
data de validade estampada no
pacote, 30 dias contados da data
da
entrega.
Embalagem
emergicamente fechada.
SARDINHA
EM
ÓLEO
COMÉSTIVELEmbalagem
horizontal de 125 gramas do
produto em conserva no óleo
comestível.
Tabela
nutricional
devera conter em porção de 60
gramas: 13,0 gramas de proteínas;
1,3 gramas de gordura saturada;
297 mg de sódio - Devera conter
impresso na embalagem, registro
do Ministério da Agricultura, dados
do fabricante, data de fabricação e
data de validade. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de validade
estabelecido pelo produto.

-

UND

230,00

-

-

KG

290,00

-

-

KG

320,00

-

-

UND

680,00

-
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86

87

SUSTAGEM
ADULTO:
Composição:
leite
em
pó
desnatado instantaneo, sacarose,
sólidos de xarope de milho, leite
em pó integral, cacau, fostato de
magnésio, ascorbato de sódio,
sulfato ferroso, sulfato de zinco,
inositol,
iodeto
de
potássio,
acetado de DL-alfa tocoferol,
niacinamida, sulfato de manganês,
sulfato cúprico, fitomenadiona,
acetato de vitamina A, pantotenato
de
cálcio,
cianocobalamina,
cloridrato de piridoxina, cloridrato
de
tiamina,
riboflavina,
colecalciferol, cloreto de cromo,
ácido fólico, biotina, aromatizante,
e stabilizantes carragena e lecitina
de soja. Não conté, glútem.
Contém lactose. Sabor chocolate.
Lata 400g. Validade mínima de 12
meses.
SUCO DE GARRAFA - SABOR
GOIABA,
sem
açúcar,
pasteurizado, não fermentado e
não alcoólico sabor goiaba,
acondicionado em garrafas de
material plástico, devidamente
fechada, sem violação, contendo
500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e
sabor característico. Rendimento
de 2,5 litros. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, registro do
ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do
produto no ato da entrega devera
ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto.

-

UND

50,00

-

-

UND

620,00

-
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88

89

SUCO DE GARRAFA - SABOR
CAJU
líquido,
sem
açúcar,
pasteurizado, não fermentado e
não
alcoólico
sabor
caju,
acondicionado em garrafas de
material plástico, devidamente
fechada, sem violação, contendo
500 ml do produto. O produto
deverá apresentar cor, odor e
sabor característico. Rendimento
de 2,5 litros. Deverá conter no
rótulo ou impresso na embalagem
os dados do fabricante, registro do
ministério da agricultura, data de
fabricação e prazo de validade do
produto no ato da entrega devera
ser no mínimo 50% do prazo de
validade do produto.
Suco concentrado liquido sabor
maracujá,
acondicionado
em
garrafa plástica sem violação,
contendo 500ml do produto. O
produto devera apresentar cor,
odor e sabor caracterizado,
rendimento de 05 litros. Devera
conter no rotulo ou impresso na
embalagem
os
dados
do
fabricante, data de fabricação e
prazo de validade de seis a doze
meses. No ato da entrega não
poderá ter transcorrido mais de
50% do prazo de validades
estabelecido pelo produto.

90

SUCO PRONTO á base de frutas
(sabores variados) isento de
sujidades e materiais estranhos,
acondicionado em embalagem
tetra pak de 200 ml, com
respectiva informação nutricional,
data de fabricação/validade/ lote.

91

TAPIOCA. Goma de Tapioca
hidratada, produção a base de
mandioca isento de sujidade, livre
de contaminantes. Acondicionada
em
sacos
plástico
limpos,
resistentes, devidamente fechados,
transparentes contendo 1,0 Kg do
produto. Deverá está impresso na
embalagem dados do fabricante,
datas de fabricação e validade. O
prazo de validade do produto no
ato da entrega deverá ser no
mínimo 50% do prazo de validade
do produto.

-

UND

530,00

-

-

UND

370,00

-

UND

1.500,00

-

-

KG

1.250,00

-
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92

Tempero alho e sal, produto
obtido da mistura de alho e sal,
homogeneizados, embalados em
potes plásticos invioláveis com
300g do produto. Sabor, cor e odor
próprios. Devera conter no rotulo
ou impresso na embalagem os
dados do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade de
seis a doze meses. No ato da
entrega não poderá ter transcorrido
mais de 50% do prazo de
validades
estabelecido
pelo
produto.

93

VINAGRE - Fermentado acético de
álcool, água. Acidez - 4,0%
Acondicionado em frasco plástico,
devidamente fechado, contendo
500 ml do produto. Devera conter
no rótulo impresso na embalagem
os dados do fabricante. Validade
de 06 a 12 meses. O prazo de
validade do produto no ato da
entrega deverá ser no mínimo 50%
do prazo de validade do produto.

-

UND

460,00

-

-

UND

550,00

-

VALOR GLOBAL

R$ 0,00

8 - PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO:
O regime de execução do objeto desta licitação é de forma parcelada e os produtos
deverão ser entregues em diariamente de acordo com as solicitações emitidas pela
CONTRATANTE, com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido
pelo Setor responsável de cada Secretaria nos seguintes locais:
9 Secretaria Municipal de Saúde, em horário comercial, situada na Av.
Brito, nº 171, Centro, na sede do Município de Boninal-BA;
9 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, em horário comercial,
situada na Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177 – Centro - Boninal –
Bahia
9 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em horário
comercial, situada na Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, na
sede do Município de Boninal-BA.
9 Secretaria Municipal de Educação e Cultura em horário comercial,
situada na Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, Centro, Boninal –
Bahia.
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Os produtos serão solicitados pela Unidade Interessada e o recebimento se dará de
acordo com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo
Setor.
Os produtos previstos para o Hospital Municipal Marcus Alan de Castro Rocha e Casa
de Apoio aos pacientes, serão solicitados pelo Setor de Alimentação e Nutrição da
Secretaria Municipal de Saúde, e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
Os produtos previstos para a Administração (Neste caso: Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento; Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes; Secretaria Municipal de
Finanças e Gabinete do Prefeito), serão solicitados pela Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, e o recebimento se dará de acordo com as quantidades
descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
Os produtos licitados deverão ser entregues no Setor de Alimentação Escolar (Depósito
de Alimentação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura), situado na Rua Abílio
Antônio Medeiros, S/N, Centro, Boninal - Bahia, das 08hs às 12hs e das 13hs às 16hs
de segunda-feira à sexta-feira.
Para entrega do material constante do objeto deste termo deverão estar incluídos todos
os custos, transporte, frete, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta
ou indiretamente, se relacionem com o objeto.
Os alimentos perecíveis (carnes bovinos, aves, salsichas) devem ser entregues
acondicionados em monoblocos ou caixas de papelão lacradas, embaladas em sacos
plásticos ou à vácuo, inclusive os salgados e defumados.
Os produtos congelados, não devem conter sinais de descongelamento: cristais de gelo
ou água dentro das embalagens.
As carnes solicitadas deverão conter apenas 10% de gordura.
Os cereais farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos,
umidade excessiva e objetos estranhos;
As latas que acondicionam os produtos não podem estar enferrujadas, estufadas ou
amassadas.
Os vidros ou garrafas não devem apresentar vazamento nas tampas, formação de
espumas, ou qualquer outro sinal de alteração dos produtos.
Os produtos adquiridos que apresentarem modificações organolépticas (cor, cheiro,
textura, sabor), e larvas ou pragas, deverão ser substituídos, dentro do período de 24h
após notificação do setor de alimentação escolar, solicitação da nutricionista
Responsável Técnica – RT (sujeito a sanções previstas no edital).
As mercadorias deverão ser entregues em veículos higienizados.
Fica reservado ao fiscal do contrato, o direito de visitar os grupos formais e/ou informais
de agricultores familiares ou a área de produção dos gêneros alimentícios adquiridos
para suprir a necessidade da alimentação escolar, sempre que achar necessário.
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A mercadoria entregue na Superintendência de Alimentação Escolar deverá ser
acompanhada das devidas NOTAS FISCAIS, caso contrário, não serão aceitas, ficando
o fornecedor responsável pelos possíveis danos ocasionados na distribuição da
alimentação escolar.
Ficarão por conta da Contratada todas e quaisquer despesas necessárias, para a
entrega do licitado, inclusive as despesas com transportes (marítimo e terrestre).
O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-seá definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
No caso de entrega incompleta do produto requisitado na Ordem de Fornecimento, a
empresa se responsabilizará pela sua distribuição nas escolas, no prazo de 24 horas.
Cada parcela do objeto contratado será recebida, provisoriamente, para efeito de
verificação da conformidade do material com a especificação fornecida pelo
CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis.
O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento
em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste
Termo de Referência.
Os alimentos perecíveis (carnes bovinos, aves, pescados, salsichas) devem ser
entregues acondicionados em caixas térmicas ou isopor, embaladas em sacos plásticos
ou à vácuo, inclusive os salgados e defumados.
Os produtos congelados como frango, não devem conter sinais de descongelamento:
cristais de gelo ou água dentro das embalagens.
O fornecedor deverá entregar a mercadoria em veículos fechados, higienizados e
preferencialmente refrigerado.
Os produtos que possuem estabilidade quando estocados à temperatura ambiente,
devem apresentar-se com embalagens íntegras, apropriadas para cada tipo, com prazo
de validade recomendadas conforme natureza do produto, lote, composição do produto,
nº de registro do órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante, condições de
armazenamento e quantidades (peso), conforme solicitação em fichas técnicas. As
informações solicitadas deverão estar impressas nas embalagens do produto, sem a
utilização de etiquetas.
Fica reservado aos setores de Alimentação o direito de visitar o almoxarifado central
dos fornecedores, ou a área de produção dos gêneros alimentícios adquiridos para
suprir a necessidade da alimentação escolar, sempre que achar necessário.
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A mercadoria entregue no almoxarifado central deverá ser acompanhada das devidas
notas fiscais, caso contrário, não serão aceitas, ficando o fornecedor responsável pelos
possíveis danos ocasionados na distribuição da merenda.
9 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos
orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente,
através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
FONTE DE
PROJETO/ATIVIDAD
ELEMENTO DE
DESPESA
ORGÃO
PAGAMENTO
E
NATUREZA DA
PROGRAMA DE
DESPESA
TRABALHO
08/08 – SECRETARIA
0002
2023
–
3390.30.00
MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO
DO
– FUNDO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
DE SAÚDE
03/03 – SECRETARIA
0000
2007
–
3390.30.00
MUNICIPAL
DE
MANUTENÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
E
SECRETARIA
DE
PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
0029
2041 – MANUTENÇÃO
3390.30.00
09/09 – SECRETARIA
DA COORDENAÇÃO
MUNICIPAL
DE
DO
CENTRO
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERÊNCIA
DA
– FUNDO MUNICIPAL
ASSISTEÊNCIA
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
SOCIAL
0000
2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
07/07 – SECRETARIA
0000
2051
–
3390.30.00
MUNICIPAL
MANUTENÇÃO
DA
AGRICULTURA,
SECRETARIA
TURISMO
E
MEIO
MUNICIPAL
AMBIENTE
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE
06/06 – SECRETARIA
0000
2033
–
3390.30.00
MUNICIPAL
MANUTENÇÃO
DA
INFRAESTRUTURA
E
SECRETARIA
TRANSPORTES
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES
3390.30.00
05/05 – SECRETARIA
0001
2010
–
MUNICIPAL
DE
MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES
DA
EDUCAÇÃO
E
SECRETARIA
DE
CULTURA
EDUCAÇÃO
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0000

2056 – COMERAÇÃO
DE FESTIVIDADES

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. Os pagamentos serão ser efetuados mensalmente, no prazo de até 15 (quinze)
dias, após atestado o recebimento em compatibilidade com a Ordem de Fornecimento.
a) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde serão faturados da seguinte
forma: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Rua Francisco Antônio da
Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, CNPJ
nº 13.066.068/0001-15.
b) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social serão
faturados da seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 14.827.543/0001-91.
c) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Educação serão faturados da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Avenida
Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 30.555.813/0001-09.
11 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E-MAIL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brito, nº 171, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Adriana Araújo Silva
Cargo: Secretária Municipal de Saúde.
Tel.: (75) 98291-1822
E-mail: secsaudeboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, Boninal, Bahia.
Coordenação: Antônio Carlos Souza Rodrigues
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Tel.: (75) 99240-9321
E-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL
Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177 – Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Leila Aparecida de Souza
Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99150-8358
E-mail: secsocialboninal@gmail.com
SUPORTE TÉCNICO
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Fagundes, nº 85 - Centro - Boninal – Bahia.
Rosinete Rita dos Santos
Cargo: Coordenadora do CRAS INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
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Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99163-0882
E-mail: crasboninal2017@gmail.com
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Fagundes, S/N - Centro - Boninal – Bahia.
Ianca Marques
Cargo: Coordenadora do CRAS QUILOMBOLA
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99123-4076
E-mail: crasquilombola@gmail.com
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99150-8358
E-mail: secsocialboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, nº 29, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Erivaldo de Souza Santos
Cargo: Secretário Municipal de Educação.
Tel.: (75) 99164-2242
E-mail: smed_boninal@hotmail.com

12 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS:
Será comprovada através da apresentação Alvará Sanitário, de acordo com as
determinações do Programa de Alimentação Escolar, contidas na Resolução/CD/FNDE
nº 26 de 17 de julho de 2013 que estabelece as normas para execução do Programa
(CAPÍTULO VI – DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEÇÃO III – DO
CONTROLE DE QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR).
O Alvará Sanitário deverá ser emitido pela Autoridade Sanitária após análises das
condições higiênico-sanitárias de estabelecimentos, veículos e/ou equipamentos que
desenvolvam atividades relacionadas á saúde (atividades estas definidas em Lei: Lei
Federal 6437 de 1977 que configura as Infrações Sanitárias). Serve para comprovação
de que o estabelecimento está atuando de acordo com a Legislação Sanitária vigente,
garantindo assim as condições higiênico-sanitárias do(s) produto(s) e serviço(s), sem
riscos à saúde da população, como forma de garantir a qualidade dos alimentos
oferecidos. O ALVARÁ SANTITÁRIO DEVERÁ ACOMPANHAR A PROPOSTA DE
PREÇOS.
13 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA
CONTRATANTE
Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta do Contrato.
14 - SANÇÕES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas
aceita pelo órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará o licitante ou o
contratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
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b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da
federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
d) Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências da
CONTRATADA, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá
atualização monetária;
- A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de
caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados na forma
da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
9 Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da
rescisão;
9 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na
legislação em vigor.
15 - CONDIÇÕES GERAIS
O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da
Administração, a ainda ao contido abaixo:
- O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus
termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com
a legislação aplicável à espécie.
- O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a
inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e
exclusiva fiscalização.
- As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com o fornecimento.
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- No ato da emissão da “ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS” a Secretaria ou
Unidade responsável pela demanda deverá atestar a compatibilidade do
fornecimento/serviço solicitado com o material recebido.
- É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros.
- Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão,
total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, por intermédio do seu
Departamento Jurídico.
16 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brito, nº 171, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Adriana Araújo Silva
Cargo: Secretária Municipal de Saúde.
Tel.: (75) 98291-1822
E-mail: secsaudeboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, Boninal, Bahia.
Coordenação: Antônio Carlos Souza Rodrigues
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Tel.: (75) 99240-9321
E-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Fagundes, nº 85 - Centro - Boninal – Bahia.
Responsável: Rosinete Rita dos Santos
Cargo: Coordenadora do CRAS INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99163-0882
E-mail: crasboninal2017@gmail.com
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Rua Fagundes, S/N - Centro - Boninal – Bahia.
Ianca Marques
Cargo: Coordenadora do CRAS QUILOMBOLA
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99123-4076
E-mail: crasquilombola@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, nº 29, Centro - Boninal – Bahia.
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Coordenação: Erivaldo de Souza Santos
Cargo: Secretário Municipal de Educação.
Tel.: (75) 99164-2242
E-mail: smed_boninal@hotmail.com
17 - RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:
presente termo foi submetido à apreciação e aprovado pelo Secretário Municipal de
Administração e Planejamento, pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e
pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, Boninal, Bahia.
Coordenação: Antônio Carlos Souza Rodrigues
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Tel.: (75) 99240-9321
E-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brito, nº 171, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Adriana Araújo Silva
Cargo: Secretária Municipal de Saúde.
Tel.: (75) 98291-1822
E-mail: secsaudeboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL
Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177 – Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Leila Aparecida de Souza
Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99150-8358
E-mail: sec.adm463@gmail.com
ANEXO II

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0XX/2022

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços e/ou fornecimento do
objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 014/2022 acatando
todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
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REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e
ENDEREÇO e TELEFONE:

CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do
Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege
a presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes/itens de no
mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e
outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública
do Pregão.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE
DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO III
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
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Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:
Cidade:
CEP:
Telefone
Comercial:
Representante
Legal:
E-mail:
Telefone
Celular:
Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail
Financeiro:
E-mail para informativo de edital
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não

Bairro:
UF:
CNPJ:
Inscrição
Estadual:
RG:
CPF:

Telefone:

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação
implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e
condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
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5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO III.1
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
2
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
3
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
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i.

A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema
são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de
seu uso indevido;
ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do
Licitante;
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário
bloqueio de acesso;
iv.

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem,
assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará
a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do
Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:
__________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO IV
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisição:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote/item adjudicado, com
vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$
600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário
em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e
sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação –
com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado,
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
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proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave
Eletrônica.
Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente
arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a
representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos
custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será
pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos
neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus
expressos termos.
Local e data:
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF
Nº
________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________
instaurada pela Prefeitura Municipal de ________, que não fomos declarados
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inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ____________________________________________________,
sediada
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____________________________________________, sediada
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(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854,
de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.
ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
DECLARAÇÃO
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou
EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro
(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de
licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP ,
para efeito do disposto na LC 123/2006.
______________________________________________________________
Local e data
________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
ANEXO IX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de _______, que a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e
de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir
todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da
Lei.
Local e data:
Assinatura e carimbo da empresa:
ANEXO X
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO
(Razão Social) ___________________________________________________
CNPJ/MF Nº ____________________________________________________
Sediada__________________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de
procedimento licitatório sob a modalidade_______________nº_______,
instaurada pelo Município de _________, não integra nosso corpo social, nem
nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão
direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
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OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), Doravante denominado
Licitante para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico nº XX/XXXX, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº
XX/XXXX foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº
XX/XXXX, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do
Pregão Eletrônico nº XX/XXXX não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº XX/XXXX, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº
XX/XXXX quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico nº XX/XXXX não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico nº XX/XXXX antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico nº XX/XXXX não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de XXXXXXXXXXXX/BA
antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e
que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

___________________, ___ de ____________________de 2____
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_____________________________________________
Assinatura e Nome
(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente,
complementarmente indicar: Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / .......)

ANEXO XII
MINUTA CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, ESTADO DA
BAHIA Nº ____/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA
E A EMPRESA .......................................,
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial
sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
xxxxxxxxxx, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº xxxxxxxxxxxx, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTES: O FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com
sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado
da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/0001-15, neste ato representada pela
Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de Saúde, portadora da cédula de
identidade RG nº xxxxxxxxxx, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº xxxxxxxxx, neste ato
denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; O FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 14.827.543/0001-91, neste ato
representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, portadora da cédula de identidade RG nº xxxxxxxxxx,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas sob nº xxxxxxxxx, neste ato denominado simplesmente
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e o FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público,
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com sede na Avenida Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de
Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 30.555.813/0001-09, neste ato
representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de Educação
e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº xxxxxxxxxx, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob
nº xxxxxxxxx, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – FME – BONINAL e a empresa ......................................., inscrita no
CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual sob o nº. ..................., situada à
............................,
neste
ato
representada
na
forma
dos
seus
Estatutos/Regimento/Contrato
Social,
pelo(a)
Senhor(a).
..............................,
portador(a) de documento de identidade nº. ............., emitido por Secretaria da
Segurança Pública do Estado da ........................, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº ....................., residente e domiciliado (a)
à
.............................................., vencedora do processo licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, HOMOLODAGA EM ___/____/____,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022, DATADO DE
19/05/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na
celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes, mediante
as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa especializada para fornecimento diário de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal; do Fundo Municipal
de Saúde – FMS; do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, deste Município de Boninal, Estado da Bahia, conforme
proposta de preços apresentada que fica fazendo parte deste termo, como se aqui
estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação
da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato,
bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando
o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, HOMOLODAGA EM
___/____/____, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 289/2022,
DATADO DE 19/05/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento
como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada
entre as partes.
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PARAGRÁFO ÚNICO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos omissos e de
qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE
FORNECIMENTO - O Regime de Execução do presente contrato será por Preço
Unitário.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento deverá ser feito/realizado nas quantidades
explicitadas nas Planilhas e na proposta de preços da CONTRATADA e obedecerá às
condições abaixo discriminadas:
a) O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento
provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerarse-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
b) A entrega do objeto deste contrato será de forma parcelada e os produtos deverão
ser entregues diariamente de acordo com as solicitações emitidas pela
CONTRATANTE, com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido
pelo Setor responsável, nos seguintes locias:
9 Secretaria Municipal de Saúde, em horário comercial, situada na Av.
Brito, nº 171, Centro, na sede do Município de Boninal-BA;
9 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, em horário comercial,
situada na Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177 – Centro - Boninal –
Bahia
9 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento em horário
comercial, situada na Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, na
sede do Município de Boninal-BA.
9 Secretaria Municipal de Educação e Cultura em horário comercial,
situada na Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, Centro, Boninal –
Bahia.
c) Os produtos serão solicitados pela Unidade Interessada e o recebimento se dará de
acordo com as quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo
mesmo Setor.
d) Os produtos previstos para o Hospital Municipal Marcus Alan de Castro Rocha e
Casa de Apoio aos pacientes, serão solicitados pelo Setor de Alimentação e Nutrição
da Secretaria Municipal de Saúde, e o recebimento se dará de acordo com as
quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
e) Os produtos previstos para a Administração (Neste caso: Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento; Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio
Ambiente; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes; Secretaria Municipal
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de Finanças e Gabinete do Prefeito), serão solicitados pela Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento, e o recebimento se dará de acordo com as
quantidades descritas na Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
f) Os produtos serão solicitados pelo Setor de Alimentação Escolar da Secretaria de
Educação e o recebimento se dará de acordo com as quantidades descritas na
Ordem de Fornecimento emitido pelo mesmo Setor.
g) Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública.
Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil
imediatamente subsequente, sem ônus para a Administração Pública.
h) O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da
conformidade do objeto com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE.
i) O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará após adotados, pelo
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei
8.666/93.
j) A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento
em desacordo com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste
Contrato.
k) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Saúde serão faturados da seguinte
forma: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Rua Francisco Antônio da
Rocha, n° 66, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000,
CNPJ nº 13.066.068/0001-15.
l) Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social serão
faturados da seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
BONINAL, Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 14.827.543/0001-91.
m)
Os produtos fornecidos à Secretaria Municipal de Educação serão faturados da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Avenida
Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da
Bahia, CEP 46.740-000 CNPJ sob o nº 30.555.813/0001-09.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal
vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE GESTORA
ORGÃO

FONTE DE
PROJETO/ATIVIDAD
PAGAMENTO
E
PROGRAMA DE
TRABALHO
0002
2023
–
08/08 – SECRETARIA
MANUTENÇÃO
DO
MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL
– FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
DE SAÚDE

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
3390.30.00
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03/03 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO

0000

09/09 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
– FUNDO MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

0029

0000

07/07 – SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE

0000

06/06 – SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA
E
TRANSPORTES

0000

05/05 – SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA

0001

0000

2007
–
MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
2041 – MANUTENÇÃO
DA COORDENAÇÃO
DO
CENTRO
DE
REFERÊNCIA
DA
ASSISTEÊNCIA
SOCIAL
2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
2051
–
MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE
2033
–
MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES
2010
–
MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO
2056 – COMERAÇÃO
DE FESTIVIDADES

3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00

3390.30.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de vigência do
presente contrato é de até 31/12/2022 a partir da sua assinatura, podendo ser
prorrogado, desde que observadas às disposições do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor
deste contrato é de R$ ............. (....................).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão considerados fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem
ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados mensalmente, através de
ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora licitado,
no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto
licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: A cada final de mês será efetuada a medição dos produtos
entregues. Na medição conterá as quantidades de produtos entregues (materiais
elétricos) e serão aprovados no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data final
do período de abrangência.
PARÁGRAFO QUINTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota
Fiscal/Fatura, o 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.
PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da
Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO OITAVO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma
de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - A revisão de preços, nos
termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de requerimento do
interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço
que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal
nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art.
78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações
contidas neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obriga-se a:
a) Cumprir integralmente as condições contidas na Proposta de Preços;
b) Zelar pela boa qualidade dos produtos;
c) Executar o fornecimento nos prazos, condições e de acordo com as especificações
ou recomendações efetuadas pelo CONTRATANTE.
d) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal
que ocorrer na execução do objeto contratado;
e) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento
executado, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
f) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
g) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços / fornecimento;
h) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas aos serviços prestados;
i) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não
execução, exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por
caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante no
prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua ocorrência.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até
o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra
dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei
8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE exercerá
fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar
o exercício deste direito.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade
da CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos
serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção
das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou
entidade contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva
da contratada no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Sr.................., cargo....................
PARÁGRAFO
SÉTIMO:
Fica(m)
designado(s)
o(s)
Servidores:
............................................., como responsável (i)s pelo acompanhamento e
Fiscalização da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida no
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
c)

multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor da parte do objeto não entregue;

d) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.
PARAGRAFO QUARTO - A Contratante poderá efetuar a retenção de qualquer
pagamento que for devido, para compensação das multas aplicadas.
PARAGRAFO QUINTO – A Contratante poderá revogar ou anular esta licitação, sem
que, disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou
reclamação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas
pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção
ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo
na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do
CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente
ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do
Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA,
juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os
efeitos legais.
Boninal (BA), .............. de ....................... de ...........
CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE

LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE
...............................................................
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 136/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022
O MUNICÍPIO DE BONINAL – CNPJ 13.922.612/0001-83, PREGOEIRO
DESIGNADO DECRETO Nº 1893/2021, TORNA PÚBLICO LICITAÇÃO. OBJETO:
Contratação de empresa especializada, capaz de prestar serviços de
infraestrutura de locação e montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos,
equipamentos de sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros portáteis,
locação/instalação de grupo gerador para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, durante a realização dos FESTEJOS
JUNINOS/2022, neste município de Boninal, Estado da Bahia, na modalidade de
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipo MENOR
PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto nº
7.746/12, Lei Complementar n° 123/06, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e demais
legislação aplicáveis, nos termos das exigências estabelecidas no Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 03/06/2022 às 08h00min
do dia 15/06/2022. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 10h00min às 11h00min do
dia 15/06/2022. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14hs00min do
dia 15/06/2022. LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL
Compras”). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília
(DF). Telefone: (75) 3330-2375. O Edital e Divulgação dos demais atos - Diário
Oficial: https://www.boninal.ba.gov.br/.
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com o
Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
O edital completo e informações complementares poderão ser obtidas junto a
Coordenadoria de Licitações e Contratos, através do Setor de Licitações, nos dias
úteis, na sala da Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das 09:00HS as
12:00HS e das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo telefone (75) 33302375 ou pelo e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.
Boninal - Bahia, 02 de junho de 2022.

Holdimar Alonso Paiva
Pregoeiro Oficial
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LICITAÇÃO Nº 136/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022
Regido pelos seguintes dispositivos legais: O procedimento licitatório obedecerá,
integralmente a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892,
de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
posteriores e as exigências estabelecidas neste Edital.
OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada,
capaz de prestar serviços de infraestrutura de locação e montagem/desmontagem de
estruturas físicas de palcos, equipamentos de sonorização, iluminação, toldos, gradil,
banheiros portáteis, locação/instalação de grupo gerador para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante a realização
dos FESTEJOS JUNINOS/2022, neste município de Boninal, Estado da Bahia,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 03/06/2022 às
08h00min do dia 15/06/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 10h00min às 11h00min do dia 15/06/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14hs00min do dia 15/06/2022.
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”)
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Nota: Documentos de habilitação deverão ser anexados obrigatoriamente na
plataforma, sob pena de inabilitação, ressalvado as observações constantes do
referido edital.
Pregoeiro: HOLDIMAR ALONSO PAIVA
LOCAL: www.bllcompras.com
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Senhor Licitante, informamos que a comunicação de eventuais alterações e retificações
no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente
licitação estarão disponíveis no site https://www.boninal.ba.gov.br/, sendo
responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento de possíveis alterações
através do referido site.
Boninal – Ba., 02 de junho de 2022 - Holdimar Alonso Paiva – Pregoeiro
LICITAÇÃO Nº 136/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022
O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, por meio do Pregoeiro Decreto Municipal nº 1893, de 22 de
fevereiro
de
2021
(https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1031&c=95&m=0,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação de empresa especializada, capaz de prestar serviços de infraestrutura de
locação e montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos, equipamentos de
sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros portáteis, locação/instalação de grupo
gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
durante a realização dos FESTEJOS JUNINOS/2022, neste município de Boninal,
Estado da Bahia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos, com critério de julgamento “MENOR PREÇO GLOBAL”, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892,
de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 03/06/2022 às 08h00min
do dia 15/06/2022.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 10h00min às 11h00min do dia 15/06/2022.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14hs00min do dia 15/06/2022.

LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”).
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
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1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada,
capaz de prestar serviços de infraestrutura de locação e montagem/desmontagem de
estruturas físicas de palcos, equipamentos de sonorização, iluminação, toldos, gradil,
banheiros portáteis, locação/instalação de grupo gerador para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante a realização dos FESTEJOS
JUNINOS/2022, neste município de Boninal, Estado da Bahia, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será realizada em UM ÚNICO LOTE, formado por 09 (nove) itens,
conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer
proposta para todos os itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DO CREDENCIAMENTO
2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.
2.2. Os Licitantes interessados deverão proceder ao credenciamento antes da data
marcada para início da sessão pública via Internet.
2.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao site www.bllcompras.com.
2.4. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal
única e exclusiva do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico
2.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
2.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais
no sistema e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
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3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
3.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no
objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas
contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de
Licitações e Leilões.
3.2.1. Os licitantes deverão acessar ao Sistema por meio de login e senha.
3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de
empresas.
3.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
3.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
3.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
3.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.4.5. Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, observado o
disposto neste Edital;
3.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
3.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
3.4.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 05/2017);
3.4.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na
forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta
licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado
entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCUPlenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos
constitutivos.
3.4.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de Conciliação
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU.
3.5. Cooperativas de mão de obra, nos termos da Súmula 281 do TCU c/c o art. 5º Lei
nº 12.690/2012.
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3.6. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
3.6.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de
04 de junho de 2010);
3.7. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização,
na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
neste órgão contratante.
3.8. Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá apresentar
juntamente com a proposta as seguintes declarações:
3.8.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49.
3.8.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
3.8.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.9. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3.10. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
3.11. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.12. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
3.13. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
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3.14. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;
3.15. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
3.16. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário
fixado no edital para o recebimento das propostas.
3.17. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operadora devidamente
credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão,
conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO III).
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às
exigências de habilitação, previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
Licitações do Brasil (ANEXO VI) e
c) Especificações dos serviços objeto da licitação em conformidade com edital.
d) O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante
vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema
eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor
contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de
Licitações do Brasil, ANEXO IV.
3.18. Microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da
Declaração constante no Anexo VIII para fins de habilitação, deverá, quando do
cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos
dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC
123/2006.
3.19. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
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c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do
lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a
contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a
aplicação de penalidades previstas na legislação.
4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E
LEILÕES:
4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através
do instrumento de mandato previsto no item 3.17 “a”, com firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do
Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais
atos e operações no site: www.bll.org.br.
4.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação
direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema,
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.
4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante
prévia definição de senha privativa.
4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou
por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
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4.3. DA PARTICIPAÇÃO
4.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da
senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.
4.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da
desconexão do seu representante;
4.3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.
4.3.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
4.3.5. Não há itens específico ou exclusivo para a participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006.
4.3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.7. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;
4.3.7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.7.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
4.3.7.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;
4.3.7.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.3.7.7. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05/2017);
4.3.7.8. Cooperativas de mão de obra, nos termos da Súmula 281 do TCU c/c o
art. 5º Lei nº 12.690/2012.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 – FL. 8/70





CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
236 - Ano - Nº 2026

Boninal
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41)
3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail:
contato@bll.org.br.
5.

DA APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos
de negociação e julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.O licitante deverá enviar sua proposta, podendo esta, vir acompanhada de Planilha
de Composições de Custos (anexar no sistema do Pregão Eletrônico juntamente
com os documentos de habilitação a proposta de preços, em papel timbrado, em
formato PDF) e no sistema apresentar proposta mediante o preenchimento dos
seguintes campos:
6.1.1.1. Valor mensal ou unitário e anual ou total de cada item;
6.1.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso:
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6.1.2.1.1. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não
atenderem as exigências deste edital, no todo em parte, quaisquer das
disposições deste edital, sejam omissas ou apresentarem irregularidades
insanáveis, e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados,
assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado.
6.1.2.1.2. A licitante deverá apresentar a proposta de preços, observando
o Termo de Referência. Deverão ser expressos, notadamente, os custos
fixos, imobilizados, variável, administrativos, luco, impostos, encargos,
salários dos motoristas, de acordo ao que foi formulado na proposta
comercial.
6.1.2.1.2.1. A Licitante poderá adotar modelos de Propostas diferentes dos
modelos previstos neste edital, desde que seja obedecidas as descrições,
quantitativos, em atendimento as normas e legislações aplicáveis.
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art.
63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.
6.3.3. A proposta apresentada deverá contemplar o valor total dos custos da
contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos geradores.
6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:
6.4.1. Cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido
durante toda a execução contratual.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 – FL. 10/70





CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
238 - Ano - Nº 2026

Boninal
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4.2. Cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou
redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.
6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou
contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação
da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituição.
6.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da
data de sua apresentação.
6.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
6.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura
de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na
execução do contrato.
6.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
FORMULAÇÃO DE LANCES.

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local, indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
7.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item (lote) ou percentual de
desconto, conforme o caso.
7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo 0,01 (um centavo) ou equivalente, em
percentual que represente este valor, devendo o licitante ter ciente dos critérios de
empate fictícios de que trata a Lei 123/02.
7.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de
intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances é
obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de
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setembro de 2019. Já para o modo de disputa “aberto e fechado”, tal previsão é
facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em
moeda corrente) ou de percentuais entre os lances, que implique repercussão
financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.14. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.17.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.21. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
7.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
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aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
7.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.25. A empresa melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto
7.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
7.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.28. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.28.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
7.28.1.1. prestados por empresas brasileiras;
7.28.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
7.28.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
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7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03
(três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
7.31. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no
sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na
legislação pertinente.
7.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
7.33. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art.
16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu
artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174,
de 2010.
7.34. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da
Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de
2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes
empresas na mesma situação.
7.35. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de
2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de
2010.
7.36. Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor
preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente
indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas
dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.
7.37. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.
8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o
auxílio da Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em
relação à sua proposta final.
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8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços readequadas com o valor final ofertado
deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 03
(três) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitação do lance vencedor.
8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.4.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.4.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.4.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de
Referência;
8.4.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.4.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou
possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será
considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
8.4.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,
apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
8.4.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que
sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter
normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e
convenções coletivas de trabalho vigentes.
8.5. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da
proposta, desde que não contrariem exigências legais.
8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências,
na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no
item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.
8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua
imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a
legalidade e exequibilidade da proposta.
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8.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
8.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
8.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacamse as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em
relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas na
contratação.
8.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.
8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas;
8.12.2. O Pregoeiro deverá verificar se a proposta apresenta o valor total dos
custos da contratação, inclusive aqueles estimados para as ocorrências de fatos
geradores.
8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da
área especializada no objeto.
8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
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ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. O licitante deverá anexar a documentação de habilitação na plataforma do
sistema, sob pena de inabilitação sumária, visto que a não disponibilização no
sistema caracteriza a não entrega dos documentos de habilitação, inviabilizando,
consequentemente, o acesso e vistas dos documentos ao pregoeiro e aos demais
participantes.
9.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1.1. Para a consulta de licitantes, pessoa jurídica poderá haver a
substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
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9.3.3.1. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.3.3.2. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será
convocado
a
encaminhá-los,
em
formato
digital,
via
e-mail
(licitacaopmboninal2021@hotmail.com), no prazo de 03 (três) horas sob pena de
inabilitação.
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
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9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ).
9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual.
9.9.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio
ou sede do licitante.
9.9.3.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.
9.9.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio
ou sede do licitante.
9.9.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade
do FTGS/CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
9.9.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com
Efeito de 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.
9.10. Qualificação Econômico-Financeira:
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9.10.1. Certidão Negativa de Concordata, Falência, Recuperação Judicial
e Extrajudicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa
jurídica a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas;
9.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação previstos, na forma do Parecer n.
4/2015/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU e Acórdão TCU n. 5686/20171ª Câmara.
9.11. Qualificação Técnica: As empresas deverão comprovar, a qualificação
técnica, por meio de:
9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devendo conter a identificação do
emitente, comprovando que o licitante prestou serviços com similaridade e
complexidade, compatíveis ao objeto desta licitação, para a comprovação
de que já executou objeto compatível, em características e prazo, com o
que está sendo licitado, sendo aceito o somatório de atestados.
9.11.1.1. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do
mesmo grupo empresarial do concorrente ou pelo próprio
concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou
diretores do concorrente, ou ainda empresas das qual o concorrente
integre o seu quadro societário.
9.11.1.2. A comprovação de aptidão deverá vir acompanhada da(s)
cópia(s) do(s) contrato(s) com a respectiva contratante do
fornecimento/execução atestado, acompanhado da respectiva
publicação quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público, onde fique evidente a compatibilidade do objeto do
contrato.
9.11.2. Comprovação de Registro e/ou Quitação da licitante para
execução dos serviços palco, sanitários, sonorização e iluminação, para
com a entidade profissional competente CREA - Conselho Regional de
Engenharia) e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da Região
da sua sede.
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9.11.2.1. Para as empresas sediadas em outros estados deverá ser
apresentado o visto do conselho competente, para participar do
certame conforme art. 69 de Lei 5.194/66.
9.11.3. Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e
disponíveis para a realização dos serviços objeto deste certame, com suas
respectivas qualificações e respectivas Cartas de Anuências.
9.11.4. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente
e/ou tem vínculo contratual, na data prevista para entrega da proposta,
profissionais, para execução dos serviços palco e sanitários (Engenheiro
Civil ou Arquiteto) e para sonorização e iluminação (Engenheiro Elétrico ou
Técnico Eletrotécnico), devidamente registrados para com a entidade
profissional competente.
9.11.4.1. A comprovação solicitada deverá ser feita mediante
apresentação de registro em sua carteira de trabalho ou da
apresentação do contrato de trabalho devidamente assinado pelas
partes, ou da apresentação do contrato social e sua última alteração
se o técnico for sócio-gerente, diretor ou dirigente da licitante.
9.11.5. Alvará da Vigilância Sanitária, expedido pelo órgão competente da
sede da licitante, em nome da licitante.
9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
9.12.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
9.12.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.
9.12.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
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9.12.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no
subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.12.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.
9.12.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.12.7. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno
porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.
9.12.8. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.
9.12.8.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es)
valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
9.12.8.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação
fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
9.12.9. Poderá a Administração oficiar a licitante ou diligenciar a quem
quer que seja, na forma do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais
atualizações, a fim de verificar a veracidade das informações contidas nos
atestados, podendo requerer documentos ou informações, tais como cópia
de contratos, recolhimento de tributos, dentre outros cabíveis.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 03 (três) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
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última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços,
devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com as
diretrizes constantes deste instrumento convocatório e o modelo anexo a
este instrumento convocatório.
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento;
10.1.4. Conter informação sobre marca, modelo e ano do veículo ofertado.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), email, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no sistema e na proposta, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. Haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
15. DO TERMO DE CONTRATO
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
15.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por
igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação
de negócios ali estabelecida as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no
edital e seus anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.4. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte dias), prorrogável
conforme previsão no instrumento contratual, se for o caso.
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas.
15.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a
sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
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15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração,
sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para,
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos
no Termo de Referência.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3. Apresentar documentação falsa;
20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.6. Não mantiver a proposta;
20.1.7. Cometer fraude fiscal;
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
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20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que
não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
20.4.2. Multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do(s)
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Boninal BA, pelo prazo de até cinco anos;
20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20. 5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
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Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
com ou sem a participação de agente público
20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, o Município de Boninal poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993,
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Geral do
Município e Boninal-BA.
20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2. A impugnação poderá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica, na
plataforma do pregão eletrônico, podendo, caso queira, encaminhar também pelo email: licitacaopmboninal2021@hotmail.com, ou ainda, por petição dirigida ou
protocolada no endereço Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA CEP 46740-000, dirigida a Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Boninal, desde que já inclusa na plataforma.
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
21.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
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21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
https://bllcompras.com, e também poderá ser lido e/ou obtido na Coordenadoria de
Licitações e Contratos, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min e das
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14h00min as 17h00min, no endereço contido neste edital e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de proposta;
ANEXO III – Termo de Adesão – BLL;
ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema;
ANEXO V – Declaração Inidoneidade;
ANEXO VI – Declaração Habilitação;
ANEXO VII – Declaração menor de idade;
ANEXO VIII – Declaração ME/EPP;
ANEXO IX – Declaração Responsabilidade;
ANEXO X – Declaração Vínculo;
ANEXO XI – Declaração de Proposta Independente;
ANEXO XII - Minuta de Contrato.
Boninal-Bahia, 02 de junho de 2022.

Erivaldo de Souza Santos
Secretário Municipal de Educação e Cultura
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO
Contratação de empresa especializada, capaz de prestar serviços de infraestrutura
de locação e montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos, equipamentos
de sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros portáteis, locação/instalação de
grupo gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, durante a realização dos FESTEJOS JUNINOS/2022, neste município de
Boninal, Estado da Bahia.
2 – NECESSIDADE
Garantir a disponibilização da estrutura necessária à realização dos eventos públicos e
festejos tradicionais de São João e São Pedro do Município de Boninal.
3 – DA JUSTIFICATIVA
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O Município de Boninal é localizado na Chapada Diamantina (na região central do
Estado da Bahia), tem seu nome estabelecido em função da bonina, uma flor que,
inclusive, se assemelha a flor produzida pela planta "quiabento". Antes de se tornar
Boninal, este município também já se chamou Freve, Sumidouro e Guarany. Possui
uma área territorial de 896,857 km² (2019), sua população estimada 14.446 habitantes
(IBGE 2020), com uma quantidade significante rural.
Boninal é a queridinha da Chapada, pois, assim como as cidades da Chapada
Diamantina que ladeiam, tem uma beleza única, com habitantes hospitaleiros que
transbordam simpatia, além de muito alto astral, somando isto a tranquilidade de uma
cidade do interior.
Como em toda a Chapada Diamantina, Boninal é muito vasto em Cultura. O município é
conhecido através dos Grupos de Reiseiros, Bumba Meu Boi, das festas dos
Padroeiros, dos festejos juninos, do artesanato e da culinária. O Município também é
conhecido na região pelo seu São João, uma grande festa tradicional que acaba
por ser atrativa para turistas além de ser uma atração para as cidades vizinhas. O
município de Boninal faz calendário de festas juninas da Bahiatursa, órgão oficial de
turismo da Bahia, responsável pela coordenação e execução de políticas de
promoção, fomento e desenvolvimento do turismo no estado.
O município tem as festas do Padroeiro da sede e dos povoados, onde em alguns
locais duram até uma semana. Destacam-se as Festas do Senhor do Bomfim e de
Nossa Senhora das Graças na sede e a de São Sebastião na Vila de Nova Colina e
a do São Pedro na comunidade do São Joaquim.
Conhecida na região pelo seu São João, uma grande festa tradicional que acaba por
ser atrativa para turistas além de ser uma atração para as cidades vizinhas. O município
de Boninal faz calendário de festas juninas da Bahiatursa, órgão oficial de turismo da
Bahia, responsável pela coordenação e execução de políticas de promoção, fomento e
desenvolvimento do turismo no estado.
Além da sua tradicional festa junina, o município de Boninal atrai diversos olhares pelo
que a natureza teve a lhe oferecer. Uma linda cachoeira faz parte deste paraíso que se
chama Boninal, esta é a Cachoeira dos Índios, uma beleza exuberante que te traz paz e
uma sintonia com a natureza e a história do Brasil. Nesta cachoeira pode-se observar
pintura rupestres, datadas de 2.000 A.C.

Isso, sem falar nas delícias gastronômicas feitas pelas senhoras da região. A culinária é
variada: Malamba, Godó de Banana Verde, Cortadinho de Palma com Torresmo,
Brevidade, Avoador, Beiju, etc.
Esse cenário evidencia a relevante importância de ações para atender a demanda local
ao que se refere à educação, esporte, saúde, cultura, sustentabilidade, turismo, lazer,
infraestrutura, social e geração de renda.
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O transporte do município Boninal é feito através da malha viária BA-148 que liga a
cidade de Boninal a BR-242 onde possuí Hospital Regional da Chapada na cidade
de SEABRA, situado a 54 km da cidade de BONINAL-BA. Os serviços de saúde
ofertados pela Rede de Saúde do Município são essencialmente de Atenção Básica
e hospital de Pequeno Porte, portanto destacamos que o município dispõe de 04
(quatro) Unidades Básica de Saúde; 16 (dezesseis) Unidades Satélite para
Assistência à Saúde e ainda de 01 (um) hospital de Pequeno Porte, sob
responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Boninal, Estado da Bahia.
O São João é a maior festa da região Nordeste, especialmente comemorada nos
municípios do interior dos estados. As tradicionais quadrilhas, brincadeiras e barracas
com comidas típicas estão presentes em nossa vivência e imaginário.
A programação costuma seguir as tradições regionais, contando com apresentações de
dança, quadrilhas, sanfoneiros, artistas locais, bandas de forró, alvoradas, cavalgadas e
celebrações de fé a Santo Antônio, São João e São Pedro.
O forró pé de serra é o principal tipo de música da festa, pois é parte da cultura
nordestina e elemento fundamental para animar o “arrasta pé”.
O município de Boninal manifesta grande parte da sua cultura proveniente da zona
rural, que representa a maioria de sua população. E não sendo diferente de toda a
região baiana e nordestina é no São João que se concentram os festejos mais
significativos da sua cultura popular sertaneja. A população do município, todos os
anos, aguarda ansiosa pela chegada do mês de junho para comemorar a festa de São
João. As pessoas enfeitam suas casas, fazem comidas típicas, e com muita
hospitalidade recebem visitantes de outros municípios, bem como, os filhos da terra,
que retornam para o reencontro dos familiares e amigos. O maior símbolo da festa é a
fogueira de São João, tradicionalmente acesa no dia 23 de junho.
A representação do São João também é a representação de uma das festas mais
democráticas que temos, pois independente da classe social, idade, raça e
procedência, todos se reúnem para a comemoração dos festejos juninos com muita
alegria e paz. A festa prima pela intensa participação popular, pois não há a cobrança
de ingressos para entrada nos locais dos shows e as manifestações culturais
apresentadas são de criação da própria população, fazendo com que todos se sintam
participantes e protagonistas da festa.
O São João também se mostra como uma comemoração diferenciada das demais, pois,
é uma festa que está na alma do nordestino, sendo quase uma unanimidade. Por isso,
é de grande importância que o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal,
fomente a organização cuidadosa e incentivo a celebração das datas juninas que
contribuem tanto para a elevação da autoestima, preservação da cultura,
democratização do lazer e o fomenta do turismo cultural do lugar.
Dessa forma, a Diretoria de Cultura através da Prefeitura Municipal de Boninal,
elaborou este projeto para contribuir com uma maior organização e dinâmica da festa,
fazendo com que tanto os habitantes do município como os visitantes tenham suas
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expectativas atendidas, no que se refere à segurança, alimentação, atrações musicais,
limpeza, dentre outras, respeitando as orientações sanitárias para os festejos quanto a
Covid-19. Com mais organização e mais recursos é possível fazer uma festa que irá
também promover o desenvolvimento econômico do município, visto que, haverá um
maior fluxo de visitantes, estimulando o crescimento do comércio local e gerando
emprego e renda para a população.
4 – OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS CULTURAIS: Resgatar, fortalecer e valorizar a cultura local,
promovendo a inclusão sociocultural da população. Difundir as produções culturais do
interior baiano, seja na música, na culinária, nas tradições ou no artesanato
promovendo uma ampla interação entre as diferentes gerações, com a troca de
conhecimentos. Contribuir com novas alternativas de renda no Município e ampliar as já
existentes.
4.2. OBJETIVOS CULTURAIS ESPECÍFICOS
x Valorizar as tradições locais e preservar aspectos históricos, religiosos e culturais
de Boninal.
x Despertar nas novas gerações o desejo de participar e interesse pela tradição da
festa junina, mostrando a sua importância na participação da mesma.
x Promover a integração entre a comunidade local e os visitantes;
x Gerar alternativas de renda para a população;
x Incentivar o turismo local, através da valorização cultural;
x Instigar reflexão sobre a importância do resgate das manifestações populares;
x Ampliar o envolvimento da comunidade em geral, nas ações voltadas para o
desenvolvimento da festa;
x Descobrir e estimular talentos em várias linguagens artísticas, articulando com a
comunidade escolar, visando a sua participação direta, no decorrer da festa,
mostrando a importância das manifestações artísticas no desenvolvimento
sociocultural e intelectual dos alunos;
x Desenvolver o hábito de trabalhar em equipes, incentivando a interação entre os
idosos e os jovens, de forma divertida e prazerosa, bem como o reencontro
familiar.
x Incentivar a música, a cultura alimentar, as danças, as brincadeiras e
manifestações típicas da expressão junina na cidade e território da Chapada
Diamantina.
x Atender a demanda comunitária pelo reconhecimento, fortalecimento e
valorização das festas populares tradicionais de Boninal.
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x Valorizar e apoiar as manifestações culturais e artistas locais e regionais; apoiar
a mão de obra artesanal a partir da produção de artigos e ornamentação dos
festejos;
x Buscar parcerias com as representações comunitárias e a comunidade em geral
no fortalecimento do evento popular;
x Promover entretenimento e lazer a partir dos concursos e brincadeiras juninas;
x Promover espaço de comercialização de artesanatos locais.
5 - BASE LEGAL
Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da contratação,
valemo-nos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada PREGÃO, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências; Decreto nº 3.555/2000; Decreto
Municipal n° 1921, de 17 de março de 2021; Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
Complementar nº123/2006 e alterações, e subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal nº 8.666/93 que regulamenta o também artigo 37 da C.F. instituindo normas
para licitação e contratos da Administração Pública, na sua atual redação.
6 – DA CLASSIFICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços ora licitados são serviços comuns por apresentarem padrões de
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no ato convocatório e
no presente Termo de Referência, por meio de especificações usuais do mercado (art.
1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002. Ademais, são serviços comumente
prestados pelas empresas do ramo (Acórdão TCU nº 1184/2012-Plenário).
Trata-se da prestação de serviços de infraestrutura de locação e
montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos, equipamentos de
sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros portáteis, locação/instalação de grupo
gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
durante a realização dos FESTEJOS JUNINOS/2022, neste município de Boninal,
Estado da Bahia, cujo serviço é de natureza comum e caráter continuado em regime de
dedicação exclusiva.
7. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
7.1. Os serviços de infraestrutura de locação e montagem/desmontagem de estruturas
físicas de palcos, equipamentos de sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros
portáteis, locação/instalação de grupo gerador para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, durante a realização dos FESTEJOS
JUNINOS/2022, neste município de Boninal, Estado da Bahia, na forma abaixo descrita:
ITEM SERVIÇO/ MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO

UNID
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PALCO PROFISSIONAL 14x10
DUAS
ÁGUAS
Palco Profissional coberto no
tamanho de 14,0 Mts x 10,0 Mts x
9,0 Mts (largura x profundidade x
altura) em estrutura metálica
treliçada em Q-30 no mínimo,
considerando medidas de 9,8 Mts
de altura sendo: 1,8 Mts – piso ao
chão e 8,0 Mts piso ao teto livre.
Piso
confeccionado
em
compensado naval de 20 mm ou
superior, possuindo escadas de
acesso laterais com 2 corrimões,
rampa lateral de serviço se
necessária, saia preta, teto no
formato revestido em lona “Antichamas” com cobertura treliçada
de Q-30, conforme normas
técnicas ABNT, 1 House Mix e 02
Camaris. Nota os equipamentos
devem ser montados e em
condições de uso e teste com no
mínimo 01 dia de antecedência da
data de início do evento.
1. Apresentar ART’s de montagem
e desmontagem com cadastro do
CREA.
2. Fornecer estrutura apropriada
para alocação de console mixer
externos,
possibilitando
aproveitamento total do palco.
3. Montá-lo, em sua totalidade,
entendendo-se
por
estrutura
também, a cobertura, o gradil e
proteção, rampas e escadas do
mesmo.
4. Armar o palco no local onde
será
definido
pelo
CONTRATANTE.
5. Executar a montagem do palco,
fornecendo todo material e mão
de
obra
necessários.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
DE
SEDE
DO
MUNICÍPIO
BONINAL E 01 (UM) DIA (28 DE
DE
2022)
NA
LOCAÇÃO/ MONTAGEM JUNHO
COMUNIDADE
DO
SÃO Diárias 4,00
1 DE PALCOS
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JOAQUIM, ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE BONINAL.
SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL
PARA SETE MIL PESSOAS - 40
SUB-GRAVES - Montagem PA:
16 (seis) amplificadores SPL
18.000W; 02 consoles digital
Yamaha M7 ou similar; Sistema
Back Line ou com equipamentos
suficientes
para
shows
de
diversos grupos bandas que se
apresentarão; Caixas suficientes
para potência instalada, no
mínimo, média de 40 caixas de
grave, 20 caixas line Array( 10 de
cada lado); 10 vias de monitor; 01
sistema aéreo de side fill com 8
caixas acústicas (04 caixas de
cada
lado)
–
Potências
Respectivas (Tip, Machine, Audio
Tec);
Periféricos
PA:
02
processador Yamaha DBX ou
similar; retornos individuais: Baixo,
Teclado e Guitarra (HartkeSistem,
Meteoro,
Peavey,
Fender);
Acessórios e Microfones: 02 Kit
Shure Bateria ou similares; 6
Shure SM58 ou similares, 01 Kit
Shure percução ou similar, 2
Microfone Shure Beta Sem Fio ou
similares; 16 pedestais girafa;
Técnicos, roadies e carregadores
necessários.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
DE
SEDE
DO
MUNICÍPIO
BONINAL E 01 (UM) DIA (28 DE
JUNHO
DE
2022)
NA
COMUNIDADE
DO
SÃO
LOCAÇÃO /MONTAGEM JOAQUIM, ZONA RURAL DO
2 DO SOM
MUNICÍPIO DE BONINAL.
Diárias 4,00
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL composta por: 01 (um) console
MA02 completa com fades; 24
(vinte quatro) Mooving beam 7R
LOCOMOÇÃO
230; 08 (oito) Mooving wash lea;
/MONTAGEM DA
06 (seis) strobos led branco; 06
ILUMINAÇÃO PALCO/
(seis) strobos led colorido; 12 (
EVENTO
3
doze)
source cob 200; 40 Diárias 4,00
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(quarenta) par led 210w rgbw; 06
(seis) minibrut 3600w; estrutura
em alumínio Q30 + Q50 para
fazer a elevação do sistema de
iluminação; sistema de energia
completo prolux; cabo de AC
4X25MM; aterramento completo;
Painel de LED 3X4 Mts; 01 (um)
sistema de energia exclusivo para
o
led;
1. Oferecer iluminação compatível
com a estrutura do palco e/ou
ambiente (local) de realização do
evento
a
ser
contratado.
2. Executar a montagem da
iluminação do palco e do evento,
sendo
responsável
pelo
fornecimento de todo o material e
mão
de
obra
necessária.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
SEDE
DO
MUNICÍPIO
DE
BONINAL E 01 (UM) DIA (28 DE
JUNHO
DE
2022)
NA
COMUNIDADE
DO
SÃO
JOAQUIM, ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE BONINAL.
TOLDOS TIPO CHAPÉU DE
BRUXA
5X5
–
15 (QUINZE) UNIDADE DE
TOLDOS com estrutura em aço
galvanizado,
desmontável,
dimensões 5x5m, em lona antifungo, anti-chamas, anti-UV, na
cor branca, com estrutura de
sustentação
metálica
altura
3,00m. Contendo: - 03 cortinas
laterais.
A
EMPRESA
DEVERÁ
OBSERVAR O NÚMERO DE
TOLDOS
SOLICITADOS.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
DE
SEDE
DO
MUNICÍPIO
Diárias 3,00
4 LOCAÇÃO DE TOLDOS BONINAL.
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GRADIL DE FECHAMENTO Locação/montagem/desmontagem
de 20 (VINTE) METROS DE
GRADIL para isolamento e
segurança de ambientes e
espaços diversos, estrutura em
barras redondas confeccionadas
com Tubo de 1"1/2 X 1,5 maciço e
laminado de 3/8, peças de 2,00 x
1,00 com sistema CONECT JUST.
A
EMPRESA
DEVERÁ
OBSERVAR O NÚMERO DE
GRADIL
SOLICITADOS.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
LOCAÇÃO/MONTAGEM/ SEDE
DE
DO
MUNICÍPIO
5 DE GRADIL
BONINAL.
Diárias 3,00
BANHEIROS
PORTÁTEIS
Modelo Standard FEMININO - 05
(CINCO)
UNIDADES
DE
SANITÁRIOS
PORTÁTEIS,
fabricados
em
poliestireno,
medindo 1,15m de comprimento
por 1,20 m de longarina, 2,30m de
altura, com aresta superior para
circulação de ar, trinco indicador
“livre/ocupado”,
com
piso
antiderrapante modelo Standard.

LOCAÇÃO DE
BANHEIROS
6 PORTÁTEIS

Onde a empresa vencedora:
1. Disponibilizará a quantidade de
banheiros ecológicos (químicos)
para uso da população durante o
evento.
2. Deverá montá-los, em sua
totalidade, entendendo-se por
estrutura também, a cobertura do
mesmo.
3. Irá se responsabilizar por todas
as despesas correspondentes
(montagem/instalação,
limpeza
diária para preparo p/ uso noturno
além de limpeza, no mínimo, duas
vezes por noite, produtos de
limpeza utilizados, além de um
casal que ficará responsável pela
manutenção
dos
sanitários
masculino e feminino durante
todas as noites de realização do Diárias 3,00
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evento).
4. Disponibilizará uma equipe de
no mínimo 02 (duas) pessoas,
para prestação de serviços gerais
de montagem e desmontagem de
toda a estrutura do evento.
A
EMPRESA
DEVERÁ
OBSERVAR O NÚMERO DE
SANITÁRIOS
PORTÁTEIS
SOLICITADOS.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
DE
SEDE
DO
MUNICÍPIO
BONINAL.
BANHEIROS
PORTÁTEIS
Modelo Standard MASCULINO –
05 (CINCO) UNIDADES DE
SANITÁRIOS
PORTÁTEIS,
fabricados
em
poliestireno,
medindo 1,15m de comprimento
por 1,20 m de longarina, 2,30m de
altura, com aresta superior para
circulação de ar, trinco indicador
“livre/ocupado”,
com
piso
antiderrapante modelo Standard.

LOCAÇÃO DE
BANHEIROS
7 PORTÁTEIS

Onde a empresa vencedora:
1. Disponibilizará a quantidade de
banheiros ecológicos (químicos)
para uso da população durante o
evento.
2. Deverá montá-los, em sua
totalidade, entendendo-se por
estrutura também, a cobertura do
mesmo.
3. Irá se responsabilizar por todas
as despesas correspondentes
(montagem/instalação,
limpeza
diária para preparo p/ uso noturno
além de limpeza, no mínimo, duas
vezes por noite, produtos de
limpeza utilizados, além de um
casal que ficará responsável pela
manutenção
dos
sanitários
masculino e feminino durante
todas as noites de realização do
evento).
Diárias 3,00
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4. Disponibilizará uma equipe de
no mínimo 02 (duas) pessoas,
para prestação de serviços gerais
de montagem e desmontagem de
toda a estrutura do evento.
A
EMPRESA
DEVERÁ
OBSERVAR O NÚMERO DE
PORTÁTEIS
SANITÁRIOS
SOLICITADOS.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
DE
SEDE
DO
MUNICÍPIO
BONINAL.
BANHEIROS
PORTÁTEIS.
Modelo
Standard
PORTADORES
DE
NECESSIDADES ESPECIAIS –
02
(DOIS)
UNIDADES
DE
SANITÁRIOS
PORTÁTEIS,
fabricados
em
poliestireno,
medindo 1,15m de comprimento
por 1,20 m de longarina, 2,30m de
altura, com aresta superior para
circulação de ar, trinco indicador
“livre/ocupado”,
com
piso
antiderrapante modelo Standard.

LOCAÇÃO DE
BANHEIROS
8 PORTÁTEIS

Onde a empresa vencedora:
1. Disponibilizará a quantidade de
banheiros ecológicos (químicos)
para uso da população durante o
evento.
2. Deverá montá-los, em sua
totalidade, entendendo-se por
estrutura também, a cobertura do
mesmo.
3. Irá se responsabilizar por todas
as despesas correspondentes
(montagem/instalação,
limpeza
diária para preparo p/ uso noturno
além de limpeza, no mínimo, duas
vezes por noite, produtos de
limpeza utilizados, além de um
casal que ficará responsável pela
manutenção
dos
sanitários
masculino e feminino durante
todas as noites de realização do
evento).
Diárias 3,00
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4. Disponibilizará uma equipe de
no mínimo 02 (duas) pessoas,
para prestação de serviços gerais
de montagem e desmontagem de
toda a estrutura do evento.

LOCAÇÃO/
INSTALAÇÃO DE
9 GRUPO GERADOR

A
EMPRESA
DEVERÁ
OBSERVAR O NÚMERO DE
SANITÁRIOS
PORTÁTEIS
SOLICITADOS.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
DE
SEDE
DO
MUNICÍPIO
BONINAL.
GRUPO
GERADOR
SILENCIADO DE 180 KVA.
Gerador de energia elétrica
(silenciado),
alimentado
por
combustível
(biodiesel/diesel),
com potência mínima de 180 Kva,
para uso de Palco (sonorização e
iluminação), com manutenção
diária e permanente devidamente
abastecido, quando da utilização
em
eventos
conforme
a
necessidade
da
contratante.
Onde a empresa vencedora
deverá:
1. Atender às necessidades da
sonorização e iluminação. Sendo
que o Grupo Gerador deverá
conter 60,00m de cabos e deverá
estar devidamente abastecido.
2. Executar a instalação do grupo
gerador, sendo responsável pelo
fornecimento de todo o material e
mão
de
obra
necessários.
3. Disponibilizar 01 (um) Gerador
reserva para suprir eventuais
problemas no caso de mau
funcionamento,
ou
não
funcionamento
do
gerador
contratado.
Disponibilizar uma equipe técnica
de no mínimo 04 (quatro)
pessoas, dentre as quais 01(um)
eletricista e 01 (um) operador de
máquinas, para execução e
manutenção
de
instalações
elétricas, realização de montagem Diárias 4,00
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e desmontagem, bem como testes
de equipamentos de uso geral a
ser utilizado na estrutura do
evento.
OBS: SENDO NOS DIAS 24, 25 E
26 DE JUNHO DE 2022, NA
SEDE
DO
MUNICÍPIO
DE
BONINAL E 01 (UM) DIA (28 DE
JUNHO
DE
2022)
NA
COMUNIDADE
DO
SÃO
JOAQUIM, ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE BONINAL.
8. DOS PRAZOS E LOCAIS DE EXECUÇÃO
8.1. Os serviços de infraestrutura de locação e montagem/desmontagem de estruturas
físicas de palcos, equipamentos de sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros
portáteis, locação/instalação de grupo gerador, objeto deste, serão executados, durante
os dias 24 a 28 de junho de 2022, na forma do calendário festivo, abaixo descrito:
CALENDÁRIO FESTIVO
JUNHO
24, 25 e 26 – São João na Sede do Município (Praça de BONINAL)
Duração da Festa: 03 dias
28 – Festa de São Pedro (Povoado de São Joaquim)
Duração da Festa: 01 dia
8.2. A infraestrutura deverá ser instalada/montada no local do evento em até 48hs
(quarenta e oito horas) de antecedência.
8.3. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte dias), prorrogável
conforme previsão no instrumento contratual, se for o caso.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos recursos
orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente,
através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA
ORGÃO

FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
TRABALHO

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
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05/05
SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
CULTURA

–

0000

DE
E

2056
– 3390.39.00
COMEMORAÇÃO DE
FESTIVIDADES

10 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Os pagamentos serão efetuados, conforme medição, no prazo de até 10 (dez) dias,
após atestado o recebimento em compatibilidade com a Ordem de Serviços, por meio
de ordem para depósito em conta corrente da empresa CONTRATADA.
11
RESPONSÁVEL
ACOMPANHAMENTO

PELO

RECEBIMENTO,

FISCALIZAÇÃO

E

11.1. A unidade responsável pela fiscalização e acompanhamento será a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, nº 29, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Erivaldo de Souza Santos
Cargo: Secretário Municipal de Educação e Cultura.
Tel.: (75) 99164-2242
E-mail: smed_boninal@hotmail.com
SUPORTE TÉCNICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, nº 29, Centro - Boninal – Bahia.
Nome: Albino José dos Santos Filho
Cargo: Diretor do Departamento de Cultura, Esportes e Lazer.
Tel.: (75) 99122-9825
11.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser
exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal
administrativo do contrato.
11.3. A metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços realizados, a ser
adotada pela fiscalização, consistirá na verificação do cumprimento das normas legais e
orientações recebidas, especificações e aplicações, bem como quantidade, qualidade e
aceitabilidade dos serviços, conferindo e atestando todas as notas fiscais da
CONTRATADA que estiverem sendo encaminhadas para pagamento. Poderão ser
exigidas substituições ou reelaborarão das atividades, quando não atenderem aos
termos do que foi proposto e contratado, sem qualquer indenização pelos custos daí
decorrentes.
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11.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante
de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desse, não implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.
11.5. O CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços,
se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na
proposta da CONTRATADA.
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal,
obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a
Lei Federal nº 8.666/93;
b) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à execução do objeto;
c) Efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA
oriundos dos serviços;
d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega
do objeto, com competência para atestar a efetiva execução, bem como anotar, em
registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
e) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual
somente começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada,
ou da Nota de Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de
atualização do valor contratual;
f) Averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos
propósitos do edital; acompanhar, supervisionar a execução, de acordo com as
especificações do edital;
g) Acompanhar, supervisionar os serviços, de acordo com as especificações contidas
neste termo de referência;
h) O setor de fiscalização verificará, antes de autorizar o fornecimento a compatibilidade
entre os valores apresentados pelo Contratado e os preços constantes na tabela de
especificação dos materiais.
i) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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j) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
k) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
l) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de
segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências,
ou em local por ela designado;
m) Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;
n) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
Contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n.º 5/2017.
o) Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
p) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto;
q) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;
r) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação
e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e
s) Empregar na execução do objeto contratado, no caso de previsão de fornecimento
de mão de obra, profissionais devidamente habilitados a prestar os serviços de
transporte de passageiros e cargas, portando Carteira Nacional de Habilitação na
categoria correspondente ao veículo conduzido, trajados de forma adequada, além de
identificados com crachá com fotografia recente, aprovados em exame de saúde,
cabendo à CONTRATADA todos os custos com as referidas especificações.
t) Zelar para que sejam cumpridas as normas de segurança e prevenção de acidentes,
o Código Nacional de Trânsito, bem como as normas internas do CONTRATANTE.
u) Adotar todas as providências necessárias ao socorro de vítimas, em caso de
acidentes e informar imediatamente ao CONTRATANTE.
13 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de
Referência e em sua proposta;
13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
13.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
13.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
13.5. Ocorrendo o desaparecimento de bens ou danos ao patrimônio da Contratante,
evitáveis pelo cumprimento das rotinas contratuais, responderá a Contratada pelo
prejuízo, apurado em procedimento próprio, respeitado o contraditório e a ampla
defesa, instruído, dentre outros elementos pertinentes, com o boletim de ocorrência,
quando poderá escusar-se da responsabilidade caso demonstre o perfeito cumprimento
de suas obrigações contratuais.
13.6. Não afastada a responsabilidade da Contratada, a reparação do dano operar-seá preferencialmente mediante a substituição do bem desaparecido ou danificado por
outro idêntico ou de qualidade superior.
13.7. Não sendo possível a substituição prevista no item anterior, a Contratante poderá
autorizar o ressarcimento em espécie, promovendo previamente, nesta hipótese, a
apuração do valor atualizado de mercado do bem, para efeitos de pagamento.
13.8. Não havendo o pagamento por parte da Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, o valor apurado conforme a cláusula anterior será descontado da garantia
oferecida ou da próxima fatura mensal. A reincidência no fato ensejará a rescisão
unilateral, sem prejuízos das perdas e danos a serem cobrados da Contratada.
13.9. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
13.10. Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do
mês seguinte ao da prestação dos serviços, quando não for possível a verificação da
regularidade, os seguintes documentos: a) prova de regularidade relativa à Seguridade
Social; b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; c)
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certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do contratado; d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e e) Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea “c” do item 10.2 do Anexo
VIII-B da IN SEGES/MP n.º 5/2017;
13.11. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração,
para representá-la na execução do contrato;
13.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
13.13. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do
cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos
empregados colocados à disposição da Contratante;
13.14. Contratar profissionais que atendam aos requisitos necessários do serviço;
13.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
13.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
13.17. Comunicar formalmente à Receita Federal a ocorrência de situação de exclusão
obrigatória do Simples Nacional, conforme previsão do art. 30, §1º, da LC 123, de 2006;
13.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.19. Atender de imediato às solicitações de substituição de veículos, qualificados ou
entendidos como inadequados para a prestação dos serviços.
13.20. Cumprir as disposições de sustentabilidade ambiental na forma da legislação e
especificadas neste Termo de Referência.
13.21. Disponibilizar os equipamentos nas quantidades necessárias para atender a
demanda prevista no Termo de Referência, mantidos em perfeito estado de
conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas que regulamentam a
utilização de veículos, emanadas pelo Poder Público.
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13.22. Responsabilizar-se por todas as despesas com, inclusive as relativas a
manutenção, multas, licenças, seguros, e outras que incidam direta ou indiretamente
sobre os serviços ora contratados, isentando o CONTRATANTE de qualquer
responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer ocorrência.
13.23. Os casos de infrações e crimes de trânsito serão de responsabilidade da parte
que o motorista for vinculado, sendo que responderá civil e criminalmente por eles.
13.24. Tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização da contratante;
13.25. Cumprir a legislação e normas legais aplicáveis à espécie dos serviços, objeto
deste termo.
14 - DA CONTRATAÇÃO
14.1. Homologado o resultado da licitação, e adjudicado o objeto licitado, o adjudicatário
terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para
assinar o Contrato de Prestação de Serviços, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.
14.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.2.1.
A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;
14.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.4. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
14.5. Na assinatura do contrato e/ou da ata de registro de preços, será exigida a
apresentação das condições consignadas neste termo, que deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
14.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições para
contratação e de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato
ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
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habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
15 - DA SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos
serviços contratados, salvo por motivos comprovadamente relevantes e convincentes
para que, a exclusivo juízo da Contratante, esta possa aceitar quaisquer das situações
aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem
justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará o licitante ou
o contratado às seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da
federação, com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
d) Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue
com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente
existente.
- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do
CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá
atualização monetária;
- O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de
caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma
da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
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- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
9 Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da
rescisão;
9 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na
legislação em vigor.
17 – DAS CONDIÇÕES GERAIS
a) O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os
seus termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de
acordo com a legislação aplicável à espécie;
b) Os serviços deverão ser prestados conforme as especificações do Termo de
Referência, ou seja, de acordo com os documentos solicitados.
c) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
na forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou
omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
d) No ato da emissão da “ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇOS” a Secretaria ou
Unidade responsável pela demanda deverá atestar a compatibilidade do serviço
solicitado com o serviço prestado.
e) A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada
para efeito de julgamento;
f) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a
inteira responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita
e exclusiva fiscalização;
g) A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede
da empresa vencedora no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o
certame, para confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”), condição
essencial para homologação e contratação;
h) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados
e resolvidos pela Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, por intermédio do
seu Departamento Jurídico;
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i) A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando a
critério de o município decidir pela conveniência e oportunidade da realização deste
ato;
j) O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da
Administração;
18. DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO:
O presente termo foi elaborado pelo Senhor Albino José dos Santos Filho, Diretor do
Departamento de Cultura, Esportes e Lazer, com suporte técnico da Senhora Claudiana
dos Reis Santos Lima, Diretora Pedagógica da Rede Municipal de Ensino.
23 – DOS RESPONSÁVEIS PELA APROVAÇÃO DO TERMO:
O presente termo foi submetido à apreciação e aprovado pelo Secretário Municipal de
Educação e Cultura, o Senhor Erivaldo de Souza Santos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, nº 29, Centro, Boninal – Bahia.
Fone: (75) 3330-2108
E-mail: smeb_boninal@hotmail.com

ANEXO II
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0XX/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços e/ou fornecimento do
objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº ___/2022 acatando
todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e
ENDEREÇO e TELEFONE:

CPF:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do
Edital.
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PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege
a presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes/itens de no
mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e
outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública
do Pregão.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE
DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO III
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)
Razão Social:
Ramo de Atividade:
Endereço:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
UF:
CEP:
CNPJ:
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Telefone
Comercial:
Representante
Legal:
E-mail:
Telefone
Celular:
Whatsapp:
Resp.
Financeiro:
E-mail
Financeiro:
E-mail para informativo de edital
ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não

Inscrição
Estadual:
RG:
CPF:

Telefone:

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que
seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas
demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
conforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação
implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do
Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações
do Brasil.
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e
condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de
Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer
tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das
responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios
realizado e/ou em andamento.
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
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informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo,
ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Assinaturas autorizadas)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO III.1
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA
Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Operadores
1
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
2
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp
3
Nome:
CPF:
Telefone:
Fax:
Whatsapp

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

Função:
Celular:
E-mail:

O Licitante reconhece que:
i.

A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema
são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de
seu uso indevido;
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ii.

O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do
Licitante;
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário
bloqueio de acesso;

iv.

O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e
transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem,
assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará
a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do
Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:
__________________________________________________________________

(Assinaturas autorizadas)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO IV
CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisição:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote/item adjudicado, com
vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$
600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário
em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:
-

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento
parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e
sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação –
com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado,
cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL –
Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave
Eletrônica.
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Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na
plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente
arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.
DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a
representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos
custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será
pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos
neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus
expressos termos.
Local e data:
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______
(Assinaturas autorizadas)

OBSERVAÇÃO: ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS
ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO.
ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022
DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF
Nº
________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº _____________
instaurada pela Prefeitura Municipal de ________, que não fomos declarados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 – FL. 57/70





CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZXGU4E3YQYCXSWSUT9O23Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boninal

Sexta-feira
3 de Junho de 2022
285 - Ano - Nº 2026

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas
esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022
DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ____________________________________________________,
sediada
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº _____________________________________________, sediada
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(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854,
de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.
ANEXO VIII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022
DECLARAÇÃO
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na hipótese do licitante ser ME ou
EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro
(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de
licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP ,
para efeito do disposto na LC 123/2006.
______________________________________________________________
Local e data
________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
ANEXO IX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão...............................da Prefeitura Municipal de _______, que a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e
de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir
todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da
Lei.
Local e data:
Assinatura e carimbo da empresa:
ANEXO X
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022

DECLARAÇÃO
(Razão Social) ___________________________________________________
CNPJ/MF Nº ____________________________________________________
Sediada__________________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de
procedimento licitatório sob a modalidade_______________nº_______,
instaurada pelo Município de _________, não integra nosso corpo social, nem
nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão
direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
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RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), Doravante denominado
Licitante para fins do disposto no Edital de Pregão Eletrônico nº XX/XXXX, declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº
XX/XXXX foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº
XX/XXXX, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do
Pregão Eletrônico nº XX/XXXX não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº XX/XXXX, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº
XX/XXXX quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico nº XX/XXXX não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico nº XX/XXXX antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico nº XX/XXXX não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de XXXXXXXXXXXX/BA
antes da abertura oficial das propostas; e
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(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e
que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

___________________, ___ de ____________________de 2____

_____________________________________________
Assinatura e Nome
(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente,
complementarmente indicar: Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / .......)

ANEXO XIII
MINUTA CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE
LOCAÇÃO E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS DE
PALCOS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TOLDOS, GRADIL,
BANHEIROS PORTÁTEIS, LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2022, NESTE
MUNICÍPIO DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº ____/2022.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE BONINAL - BAHIA
E A EMPRESA .......................................,
NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza
Guedes, no 218, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhora Celeste Augusta Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial
sito à Rua Francisco Antônio da Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal,
Estado da Bahia, CEP 46.740-000, portadora da cédula de identidade RG nº
02.325.806-34, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 239.XXX.XXX-XX, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE e como CO-PARTICIPANTE o FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Avenida Professor Armênio Santana Paiva, n° 229, Centro,
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na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 30.555.813/0001-09,
neste ato representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de
Educação e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº 09.763.943-59, expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob nº 000. XXX.XXX-XX, neste ato denominado simplesmente
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL e a empresa
......................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição
estadual sob o nº. ..................., situada à ............................, neste ato representada na
forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Senhor(a).
.............................., portador(a) de documento de identidade nº. ............., emitido por
Secretaria da Segurança Pública do Estado da ........................, inscrito(a) no Cadastro
de Pessoas Físicas sob o nº ....................., residente e domiciliado (a)
à
.............................................., vencedora do processo licitatório na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, HOMOLOGADO EM ___/___/____,
ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022, DATADO DE
02/06/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e acordam na
celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pelas Leis
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes, mediante
as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a
contratação de empresa especializada, capaz de prestar serviços de infraestrutura de
locação e montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos, equipamentos de
sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros portáteis, locação/instalação de grupo
gerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
durante a realização dos FESTEJOS JUNINOS/2022, neste município de Boninal,
Estado da Bahia, conforme proposta de preços apresentada, nos moldes do Termo de
Referência (ANEXO I) e Proposta de Preços (ANEXO II), que fica fazendo parte deste
termo, como se aqui estivesse transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta
licitação, no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, mediante termo aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco
por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
Não será admitida a subcontratação, cessão ou
transferência, no todo ou em parte, dos serviços contratados, salvo por motivos
comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da
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Contratante, esta possa aceitar quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será
formalizado por escrito.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO A CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, HOMOLOGADO EM
___/___/____, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022,
DATADO DE 02/06/2022, que também passa a fazer parte integrante deste instrumento
como se aqui estivesse transcrito, inclusive toda e quaisquer correspondências trocada
entre as partes.
PARAGRÁFO PRIMEIRO: Este contrato é regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos omissos
e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o Código Civil – Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - Os serviços serão
prestados sob a forma de Execução Indireta e pelo regime de Empreitada Por Preço
Unitário.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS
RECURSOS – As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão à conta dos
recursos orçamentários, constantes de dotações consignadas no orçamento municipal
vigente, através das dotações orçamentárias, abaixo descritas:

05/05
SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO
CULTURA

ELEMENTO DE
DESPESA
NATUREZA DA
DESPESA
2056
– 3390.39.00
COMEMORAÇÃO DE
FESTIVIDADES

FONTE DE PROJETO/ATIVIDADE
PAGAMENTO
PROGRAMA DE
TRABALHO

UNIDADE
GESTORA
ORGÃO
–
DE
E

0024
0000

PARÁGRAFO ÚNICO – A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o
caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento desta finalidade,
a ser consignada ao Município, pela Lei Orçamentária Anual.
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CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA - Os serviços
de infraestrutura de locação e montagem/desmontagem de estruturas físicas de palcos,
equipamentos de sonorização, iluminação, toldos, gradil, banheiros portáteis,
locação/instalação de grupo gerador, objeto deste, serão executados, durante os dias
24 a 28 de junho de 2022.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A infraestrutura deverá ser instalada/montada no local do
evento em até 48hs (quarenta e oito horas) de antecedência.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e
vinte dias), prorrogável, conforme estabelece o art. 57, da Lei Federal nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste Contrato, o
valor
global
de
R$________
(_________________________________________________).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos ou despesas, diretos
ou indiretos, omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos,
a esse ou a qualquer título, devendo o serviço ser cumprido sem ônus adicional ao
Município.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos,
taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem
ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados, através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do objeto ora licitado, no
prazo de até 10 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura
e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado, desde
que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o 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.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha
sido por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por
escrito, e os títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
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PARÁGRAFO SEXTO: A atualização monetária dos pagamentos devidos pela
Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da
Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do
IBGE pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma
de antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser
desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - As regras acerca do
reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do
Edital do certame.
PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço
que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei nº.
8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Contratante poderá rescindir administrativamente o
Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do
art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado
mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das
obrigações contidas no Termo de Referência e neste Contrato por determinação legal, a
CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de Preços;
b) Não praticar a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos
materiais contratados, salvo por motivos comprovadamente relevantes e
convincentes para que, a exclusivo juízo da Contratante, esta possa aceitar
quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.
c) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às contribuições
sociais e tributos;
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d) Zelar pela execução de todos os serviços necessários ao fornecimento do objeto
contratado e o controle dos recursos humanos empregados;
e) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações
exigidas na licitação.
f) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em função
do objeto do contrato firmado.
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual e
municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações assumidas
para cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a parte contratante;
i) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras
que venham a ser criadas ou exigidas pelo governo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além
das obrigações já previstas no Termo de Referência e no presente contrato, a
Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até
o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra
dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei
8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e
condições estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE exercerá
fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar
o exercício deste direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratante designará responsável pela gestão e
acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição
contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade
da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em
relatórios de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos
serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção
das irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos
serviços, objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo
Senhor Erivaldo de Souza Santos, Secretário Municipal de Educação e Cultura.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica designado o Servidor Albino José dos Santos Filho,
Diretor do Departamento de Cultura, Esportes e Lazer, lotado na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da Bahia, como
responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em
questão, nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial
ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante,
sujeitará a contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
e) advertência;
f) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar
com este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
g) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
h) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não
entregue por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade
de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não
incidirá atualização monetária.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias
devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA CONTRATUAL - Fica
estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir, no todo ou em parte, a
execução do objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à
execução do presente Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a
execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e
integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público,
aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições do Direito Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo
na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do
CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do
objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente
ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do
Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da
cidade de Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA,
juntamente com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os
efeitos legais.

Boninal (BA), .............. de ....................... de ...........

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE

...............................................................
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº

02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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