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Editais

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL LICITATÓRIO REF. A PREGÃO ELETRÔNICO
004/2022, Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços
de apoio administrativo e operacional em diversas áreas, visando atender as
demandas do Município de Quixabeira, Bahia

WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, registrada no CNPJ sob nº 01.713.400/0001-07, devidamente qualificada, vem,
por seu representante legal que a esta subscreve, à presença de Vossa Senhoria,
apresentar o presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO, conforme
previsto no art. 65, da Lei nº 8.666/93, pelos motivos e fundamentos que passa a expor
, por seu representante abaixo assinado, vem, mui respeitosamente apresentar, com
fundamento no art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, no art. 3º, caput e §1º, I, c/c
41§ 2oda Lei 8.666/1993, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº
004/2022”, em razão do valor inexequível do objeto licitado.

1. DA TEMPESTIVIDADE
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A priori, destaca-se que a Lei Federal nº. 8.666/1993, fixou prazo
para formulação de impugnação aos termos do edital, sob pena de decadência do
direito. Em face de tal regramento processual, qualquer licitante poderá impugnar os
termos editalícios até o segundo dia útil antecedente a data de abertura dos envelopes
de habilitação, vejamos:
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.
§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em
convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que
tal comunicação não terá efeito de recurso. (Sublinhados nossos)

18.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Deste modo, levando-se em conta o prazo estabelecido e,
considerando-se que a data fixada para recebimento das propostas é dia 05 de outubro
do corrente ano, logo, o prazo para interposição de Impugnação se encerra em 26 de
setembro.
Em face do exposto, deve ser a presente Impugnação considerada,
nestes termos, plenamente tempestiva diante da observância do lapso temporal
disposto no artigo 41 da Lei de Regência.

I-

DOS FATOS

O edital licitatório em análise, que tem como objeto a
Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de apoio
administrativo e operacional em diversas áreas, visando atender as demandas do
Município de Quixabeira, Bahia.
A empresa WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES
EIRELI. Tem interesse em participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
004/2022, na análise do edital notou-se irregularidade passível de impugnação, as quais
passa-se a discorrer.

II– DOS VALORES INEXEQUÍVEIS ESTIMADOS PELO
EDITAL REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
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Ademais, o edital de licitação estabelece em seu item 18 o prazo
para a interposição de impugnação, conforme se transcreve:
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ITEM
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

TIPO SERVIÇO
Ajudante de Pedreiro
Auxiliar de Eletricidade
Auxiliar de Limpeza
Auxiliar de Operador
Capinador
Carpinteiro
Copeiro
Encanador
Jardineiro
Monitor
Pedreiro
Pintor
Porteiro
Roçador

UNID. QUANT. V. UND.
H/H
10000
10,73
H/H
2000
10,82
H/H
110000
10,50
H/H
2000
10,85
H/H
8000
12,42
H/H
2000
13,25
H/H
30000
11,53
H/H
2000
12,08
H/H
6000
10,82
H/H
8000
10,73
H/H
10000
13,38
H/H
2000
12,58
H/H
14000
10,75
H/H
25000
10,80
VALOR TOTAL ANUAL
VALOR TOTAL MENSAL

V. TOTAL
107.300,00
21.640,00
1.155.000,00
21.700,00
99.360,00
26.500,00
345.900,00
24.160,00
64.920,00
85.840,00
133.800,00
25.160,00
150.500,00
270.000,00
2.531.780,00
210.981,67

Como sabido, as empresas participantes de qualquer processo
licitatório necessitam seguir normas fundamentadas em lei, sempre visando estabelecer
a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e, por outro lado, sem perder
de vista princípios gerais, visando garantir assim, principalmente, a igualdade e a
competitividade entre os licitantes.
Neste ínterim, é necessário pontuar que compete a
Administração buscar a melhor proposta, desde que seja compatível com a realidade do
mercado.
Por óbvio que uma proposta com valor discrepante em
comparação a realidade atual, embora possa parecer, a princípio ser aquela que de fato
melhor represente o interesse público, torna-se inócua, por não haver compatibilidade
entre valor do edital e o valor do mercado.
Portanto, por melhor proposta deve-se entender não somente
aquela que oferecer o menor preço, mas também, e principalmente, a que guardar

Rua Projetada 09, S/N, Quadra:38; Lote:05, Vila Nova, Santa Maria da Vitoria, Bahia
wasamavi@hotmail.com
| CNPJ:
01.713.400/0001-07
Este documento foi assinado eletronicamente
por CLEBSON DA SILVA
SANTOS.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A2F6-A16B-B589-A2F9.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RJVENTQWRJI4OEJGODJGMJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Este documento foi assinado eletronicamente por CLEBSON DA SILVA SANTOS.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A2F6-A16B-B589-A2F9.

No anexo V do Edital, consta quadro informativo referente
às condições, quantidades e exigências relativas ao objeto do edital, necessitase a revisão dos valores estimados, pois, são totalmente inexequíveis com o
serviço praticados no mercado, levando em consideração que o projeto básico
reverencia convenção coletiva de 2019 “todas as exigências da CCT
SEAC/SINDILIMP AGRESTE (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
BA000690/2019)
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consonância com os requisitos impostos pela Administração como necessários à sua
elaboração.
A estimativa de preços apresentada pelo órgão deve corresponder
a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o
contratado aufira algum lucro. Ocorre que no caso concreto, tal estimativa de preços é
impraticável no mercado, pois sequer cobre os custos para a manutenção do serviço.
Assim, o valor estimado para a prestação do serviço licitado
supracitado, apresenta indícios de inexequibilidade, pois é insuficiente para cobrir os
valores de investimento, custos do serviço, equipamentos, como o salário, encargos
incidentes sobre os salários, insumos, taxa administrativa, lucros, tributos, entre outros.

Portanto, a ilegalidade da estimada pesquisa de preços constitui-se em vício
insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito e seus frutos sem efeito,
tornando-o não abjudicável ainda que seja mantido o certame nas atuais condições.
A Lei n. 8.666/93 prevê em seu art. 48, inciso II, a necessidade de aferição de
preços exequíveis durante o processo licitatório.
Logo, sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do serviço e em clara
desconformidade com os preços atualmente praticados no mercado, esse valor
inviabilizará a contratação por preço justo e razoável. Nesse sentido, a lição de Marçal
Justen Filho:
“Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de
questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como
inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a Administração inviabilizar
contratação por preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como
sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar inviável a execução
do contrato, caracterizar-se-á desvio de poder.” (in Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 11º Edição, 2005, Ed. Dialética, pág.
393).

III DOS PEDIDOS

Pelos ditames normativos- principiológicos supracitados, requer-se
que o edital licitatório seja retificado excluindo-se os elementos expressamente
reprovados pela Lei nº. 8.666/1993.
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Desta forma, realizando uma análise da pesquisa de preços apresentada no
edital torna-se claro que foram utilizados como preço de referência fora da realidade.
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1. O acolhimento e processamento da presente Impugnação, tendo em sua
tempestividade e o cumprimento dos requisitos necessários;
2.

Seja suspenso o edital, para a realização de nova pesquisa de preços, seja por
solicitação por “e-mail”, ou por pesquisa na rede de internet, com aferição pelas
empresas locais, a fim de obter valores justos para a obtenção da média dos
valores de referência;

3. Que seja republicado o edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o
prazo inicialmente previsto, conforme §2° do artigo 12 do decreto 3555 de 2000.

Termos em que,
Espera-se o deferimento.

Santa Maria da Vitória /BA, 30 de setembro de 2022.

_________________________________________________
WA CONSTRUCAO E SERVICOS DE EDIFICACOES EIRELI
CNPJ nº 01.713.400/0001-07
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Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um parecer favorável
quanto à pretensão requerida.
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ANEXO
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO AJUDANTE DE PEDREIRO,
PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO
PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DE CAPIM GROSSO – BA.
CR Nº 014/2022
A Prefeitura Municipal de Capim Grosso, no uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei n.º 8.666 de
21.06.93 e demais alterações, através do SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça
Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-80, neste ato
representado pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra. NEUMÁRIA GOMES DA SILVA e representada por sua
Comissão Especial de Credenciamento (CEC), devidamente designada por portaria a ser publicada, pelo presente Edital,
convida pessoas físicas, legal e regularmente habilitadas no ramo, a participarem do credenciamento visando à PRESTAR
SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E
ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.

Torna público, para o conhecimento dos interessados, que a partir das 08 horas do dia 30 de setembro até às 12 horas do
dia 30/09/2023, no horário de expediente normal na sala da sua Comissão Especial de Credenciamento (CEC), situada na
Praça Nove de Maio, Nova Morada, Capim Grosso/BA, na Secretaria de Obras ou na secretaria responsável pela vaga a
referida comissão estará disponível, com a finalidade de receber e avaliar a documentação dos interessados em prestar os
serviços especificados no item 01 e detalhados no Anexo I, deste EDITAL DE CREDENCIAMENTO oriundo do Processo
Administrativo nº 587/2022, cujo processo e julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei n°.
8.666/93, e suas alterações.
Esta Chamada Pública, ficará permanentemente, aberta, após a data acima estabelecida, para recebimento de novos pedidos
de credenciamentos, até o dia 30 de setembro de 2023.
O credenciamento não estabelece obrigação da Prefeitura Municipal de Capim Grosso de efetuar qualquer contratação,
constituindo apenas cadastro de prestadores de serviços aptos a atenderem às demandas, quando houver.
Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Capim Grosso de revogar, no todo ou em parte, este Edital de Credenciamento,
mediante justificativa, sem que caiba qualquer indenização ou compensação aos credenciados convocados ou com
expectativa de convocação.
01-DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
– Nos Art. 25 e 26 Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores.
02- DO OBJETO
ESTE EDITAL TEM POR OBJETO ESTABELECER A FORMA DE O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR
COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E
ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA.
2.1 Constitui objeto específico do presente Edital:
2.2.1. O credenciamento de profissionais para a Secretaria escolhida, aptos a desempenharem atividades de Interesse
Público, que tenham para isso comprovada capacidade, preparo e regularidade jurídico-fiscal;
2.3 - Ficam abertas as inscrições para os seguintes cargos/função:
VALOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ITEM

SERVIÇO

UN.

QUANT. HORAS

1

AJUDANTE DE PEDREIRO

HORAS

52.000

2

PEDREIRO

HORAS

41.600

3

PINTOR

HORAS

20.800
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PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA.
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
4

JARDINEIRO

HORAS

4.160

5

ARMADOR

HORAS

6.240

6

CARPINTEIRO

HORAS

8.320

7

ELETRICISTA

HORAS

8.320

8

ENCANADOR

HORAS

8.320

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade: 020401 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 30%
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
FONTE: 19 Transferências FUNDEB (30%)
– APRECIAÇÃO DA MINUTA
A minuta do presente Edital foi aprovada pela Procuradoria Jurídica do Município conforme Processo Administrativo nº
587/2022 e pelo Secretário de administração.

3.1. Poderão participar do presente credenciamento os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos. (EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI)
3.2 – A participação neste Credenciamento implica aceitação integral e irrestrita das condições nele estabelecidas.
3.3 - Documentação referente à Habilitação para pessoas jurídicas:
Para fins de habilitação ao Credenciamento, os interessados se obrigam a satisfazer os requisitos relativos a:
I - Habilitação Jurídica;
II - Qualificação Econômico-Financeira;
III – Qualificação Técnica;
IV- Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal e Municipal, o Sistema de Seguridade
Social e o FGTS.
3.4 – Da habilitação, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal tendo sido constatada alguma irregularidade na
comprovação fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
a partir da homologação do Processo pela Autoridade Competente, prorrogável por idêntico período, para a demonstração da
regularidade, materializada com a apresentação da certidão negativa ou a certidão positiva com efeito de negativa. Caso uma
empresa esteja se candidatando ao credenciamento por intermédio de uma filial, com domicílio fiscal próprio, deverão ser
apresentados documentos de habilitação tanto da matriz quanto da filial. Os documentos necessários à habilitação poderão
ser apresentados em original ou em cópias, desde que autenticadas por Cartório competente ou por membro da Comissão
Especial de Credenciamento, ou ainda, por extrato autenticado de publicação em órgão de imprensa oficial.
3.5 - Da habilitação jurídica
a) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI, disponibilizado no Portal de Microempreendedor
(www.portaldoempreendedor.gov.br).
3.6 – Da qualificação econômico-financeira
a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
comprovação de inexistência de anotação em Registro Público correspondente de ação de recuperação judicial;
7.7 – Da qualificação técnica
a.
b.

Relação de serviço a que se candidata;
Cópia do CPF e RG;
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03- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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c.
Declaração de Aceitação das Tabelas de Preços adotadas no Credenciamento
d.
Declaração que comprovante experiência na área pretendida do profissional;
e.
Declaração do proponente de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto deste credenciamento.
7.8 - Da regularidade fiscal e trabalhista
A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso consistirá em:
a) Cópia do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Cópia do comprovante de regularidade junto a Fazenda Federal, municipal e Estadual;
c) Cópia do comprovante de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF), demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
d) Declaração de que não emprega menores, em conformidade com o disposto no inciso
XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal; e
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

a) Aquele que seja empregado ou servidor público que integre a Administração Pública Direta e/ou Indireta, exceto os casos
previstos no art. 37, inciso XVI, XVII da Constituição Federal.
b) Estejam cumprindo as penalidades no art. 87, inciso III da Lei nº 8.666/93, desde que impostas pela própria Administração
Pública Estadual.
c) Estejam cumprindo a pena prevista no art. 87, inciso IV da Lei Federal nº8.666/93, ainda que imposta por ente federativo
diverso da Bahia;
d) Não cumpram o disposto no art. 9 da Lei nº8.666/93 e alterações.

4 - DA RETIRADA DO EDITAL, DÚVIDAS E RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, DO DIA, DA HORA E DO LOCAL.
4.1. O edital poderá ser retirado, a partir do dia 30 de SETEMBRO do ano em curso, horário de expediente, no endereço
epigrafado no Preâmbulo deste Edital, de forma gratuita.
4.2. As dúvidas sobre o Edital poderão ser esclarecidas, desde que encaminhadas, formalmente, à Comissão Especial de
Credenciamento (CEC), dentro do prazo acima estabelecido.
4.3 - A documentação será recebida em envelope, fechado e com a seguinte descrição:
À
Prefeitura Municipal de Capim Grosso – Bahia.
Edital de Credenciamento 014/2022
Envelope n.º 01 - DOCUMENTAÇÃO
NOME:
4.4 – A abertura e análise da documentação de habilitação serão realizadas em sessão pública, mensalmente, à sexta-feira, no
mesmo local constante do subitem 1.1, às 14:00h. 1.2.1 - Não havendo apresentação de documentação, a comissão fica
desobrigada de se reunir mensalmente.
4.5 – Se no dia supracitado não houver expediente, a abertura da análise da documentação de habilitação realizar-se-á no
primeiro dia útil subsequente em que houver expediente salvo disposições em contrário.
5 - DO PROCEDIMENTO
5.1 Recebidos os envelopes de documentos, a Comissão de Credenciamento fará à apreciação dos mesmos num prazo de até
01 (UM) dia, contados da data limite do recebimento inicial de credenciamento;
5.1.1 – O resultado da análise documental e consequente credenciamento será divulgado no prazo máximo de 01 (um) dia,
após o recebimento das documentações.
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3.3 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem em uma ou mais das
situações a seguir:
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5.2 Após a fase de habilitação o credenciado será convocado para, no prazo máximo de dois dias úteis, assinatura do termo
contratual;
5.3 O resultado do julgamento da habilitação e do julgamento dos recursos administrativos interpostos pelos licitantes (caso
ocorram), deste processo serão publicados nos mesmos locais de publicação do aviso deste Edital de Credenciamento, além
do Mural de Avisos.
6 – PROCEDIMENTOS DO REGISTRO CADASTRAL
6.1- Os registros cadastrais terão validade de, no máximo, 01 (um) ano, podendo ser prorrogados por prazos iguais e
sucessivos, por até60 (sessenta) meses, conforme Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, devendo, entretanto, quando da
renovação de seus Registros Cadastrais, comprovar a manutenção de suas condições de habilitação, através da documentação
especificada no item 3 deste Edital.
6.2- A qualquer momento poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do Credenciado que deixar de satisfazer as
exigências da Habilitação deste Edital ou as estabelecidas para classificação cadastral.

6.4 - A análise dos documentos de habilitação será realizada pela Comissão Especial de Credenciamento (CEC), que
promoverá a habilitação dos interessados e a classificação dos demais, conforme o disposto neste edital.
6.5– Para renovação do Credenciamento, o responsável pela Unidade contratante poderá proceder, no mínimo anualmente,
através da imprensa oficial e de jornal diário um chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o
ingresso de novos interessados, como, também, prorrogar os credenciamentos já existentes.
7 – CRITÉRIO DE CADASTRAMENTO:
7.1 – As pessoas físicas serão inicialmente cadastradas pela ordem de apresentação dos envelopes contendo os documentos
de habilitação, junto a (CEC) e, posteriormente, recadastrados conforme a ordem de execução dos serviços.
7.2 – Ao requerer a inscrição no cadastro, ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado/prestador de serviços
fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências contidas no item 3.1 deste instrumento, bem de sua
capacitação profissional.
7.3 – A qualquer tempo o Termo de Credenciamento/Ordem de Serviço poderá ser alterado, visando adequar o serviço às
condições de execução previstas pela Secretaria.
7.4 – O Termo de Credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar demonstrado que o inscrito deixou de satisfazer
as exigências estabelecidas para o cadastramento, visando o atendimento satisfatório, oportunidade em que haverá imediata
abertura para inscrição de novos credenciados.
7.5. A CEC encaminhará os envelopes, contendo a documentação do candidato, após o término da sessão, para abertura dos
envelopes e aferição da habilitação dos candidatos, nos termos estabelecidos neste Edital.
7.6. A avaliação de competência técnica e habilitação serão feitas a partir da análise das informações e documentos
apresentados, assim como do currículo e anexos enviados no ato da inscrição.
7.7 - Os documentos comprobatórios de formação escolar (diploma e histórico escolar) poderão ser apresentados em cópia
simples. Caso o candidato opte por apresentar declaração firmada pela instituição de ensino, serão aceitas, desde que em
cópia autenticada ou original. Serão considerados como comprovação de experiência:
7.8 - É de responsabilidade do interessado o tipo de documento comprobatório que integrará o envelope de credenciamento,
desde que atenda os objetivos e especificações constantes do presente Edital.
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6.3– O cadastramento será amplamente divulgado e estará permanentemente aberto aos interessados, mesmo após o
recebimento dos pedidos de credenciamentos na data especificada, com exposição no mural da Secretaria Municipal de
Administração, sendo que, novos interessados poderão ser cadastrados, a qualquer tempo, caso contenham as condições de
habilitação exigidas, neste edital.
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7.9. Serão convocados para entrevista apenas os candidatos que, tendo enviado o envelope com os documentos nos termos
exigidos, forem considerados habilitados.
8 – DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos serão efetuados após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador
competente em conformidade com os valores especificados no Anexo I, deste Edital.
8.1.1 - Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da certidão negativa de
débito com a seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de regularidade com o FGTS, sob pena de não pagamento
(pessoa jurídica).
8.2 - Para o efetivo pagamento, o credenciado, deverá apresentar mensalmente à Secretaria responsável pela vaga, até o 5º
dia útil do mês subsequente, o relatório/listagem dos exames/consultas realizadas no período, devidamente assinada.
9 - DOS SERVIÇOS E DA DURAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 - Os serviços serão prestados no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de vigência do termo contratual, admitindose a prorrogação do termo, a critério da Administração, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, na
conformidade do disposto, no Art. 57, inciso II, § 1º, da Lei 8.666/93.

11.1 – Os valores dos procedimentos indicados na Tabela Referência ficarão sujeitos à eventual correção, com base nos
índices oficiais e, conforme determinação e autorização desta Administração.
11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E INADIMPLEMENTO DO SERVIÇO
11.1 – Pela inexecução total ou parcial na prestação dos serviços, a Prefeitura poderá garantir a prévia defesa, aplicar aos
infratores as sanções do art. 87 da Lei 8666/93.
12 – PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 – Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº. 8666/93, o qual
será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.
12.2 – A eventual impugnação ao presente Credenciamento deve ser apresentada pelo interessado, de forma expressa,
dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Credenciamento (CEC), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis antes da data
de recebimento dos credenciamentos, sob pena de se decair do direito de interposição de tal impugnação.
12.3 - O interessado não credenciado poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de
divulgação do resultado do processo de credenciamento na Imprensa Oficial do município de Capim Grosso – Bahia.
12.4 - O recurso deverá ser feito por escrito, ASSINADO, dirigido à Comissão de Permanente de Licitação e protocolado na
COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO (CEC) da Prefeitura Municipal de Capim Grosso, no endereço constante do
preâmbulo deste edital.
12.5 - O recurso não terá efeito suspensivo.
13– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 - Ao Prefeito Municipal ficará assegurado o direito de, no interesse da Administração, revogar ou anular o presente
processo de credenciamento, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclamações ou indenizações;
13.2 Aplicam-se ao presente Edital de Credenciamento os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações.
13.3 –Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a este credenciamento deverão ser protocolados, na COMISSÃO
ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO (CEC), no endereço constante no preâmbulo deste edital, no horário de expediente da
Prefeitura.
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10 – CRITÉRIO DE REAJUSTE:
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13.4 – Fica designado o foro da Cidade de Capim Grosso - Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer questões judiciais
resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
14. DOS RECURSOS AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
14.1 - A requerente terá o prazo de 05 dias úteis, contado da data da publicação do resultado, para interpor recurso do
indeferimento do credenciamento, na forma do art. 109, inciso I, da Lei 8.666/93.
15. DAS HIPÓTESES DE DESCREDENCIAMENTO
15.1. A Prefeitura poderá, a qualquer tempo promover o descredenciamento por razões devidamente fundamentadas em
fatos supervenientes ou conhecidos após o credenciamento, que importem comprometimento da sua capacidade jurídica,
técnica, fiscal ou da postura profissional, ou ainda que fira o padrão ético ou operacional do trabalho, sem que caiba ao
mesmo qualquer direito a indenização, compensação ou reembolso, seja a que título for.
15.2 - Também poderão ser descredenciados:

15.3 - O credenciado poderá solicitar o seu descredenciamento, desde que seja requerido com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
16 - DA CLASSIFICAÇÃO
16.1. A Comissão, após análise da documentação dos participantes, e verificada sua regularidade e número de candidatos
superiores ao necessitado, ordenará a classificação dos credenciados para fins de contratação, obedecendo o seguinte
critério:
a) a comprovação de conhecimento e experiência, por parte do interessado, na área, a partir da documentação apresentada;
16.2. A CEC Avaliadora, para fins de classificação dos interessados, adotará a tabela de pontuação abaixo, sendo que somente
serão computados os documentos que se referem à área de atuação desejada:
DOCUMENTOS PONTUAÇÃO
Diploma de Nível Técnico 10
Certificado 05
Declarações 03
16.3. No caso de empate será melhor classificado o interessado de maior experiência, mensurada pela idade.
16.4. Do resultado final, constante na listagem caberá recurso à CEC, que deverá ser protocolado.
16.5.1. O prazo recursal é contado com a exclusão do dia da publicação e inclusão de seu termo final.
16.5.2. Caso o vencimento do prazo ocorra em sábado, domingo, feriado, ponto facultativo municipal ou se o expediente
administrativo for encerrado antes do horário normal, ficará o mesmo prorrogado até o primeiro dia útil subsequente.
16.5.3. Somente se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal.
16.6. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fac-simile, correio eletrônico, ou qualquer outro meio de
comunicação.
16.7. No prazo de quarenta e oito horas, a CEC Avaliadora deverá apreciar o (s) recurso(s), publicando, após, o resultado no
Diário Oficial Eletrônico, considerando-se esgotada a fase recursal.
16.8 - Fica assegurado ao credenciado o direito ao contraditório, sendo avaliadas suas razões pela Comissão de
Credenciamento, que opinará em 05 (cinco) dias úteis e submeterá ao Secretário de Administração, para tomada de decisão.
16.9 – Fica assegurado à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO- BAHIA, o direito de proceder análises e outras
diligências, a qualquer tempo, na extensão necessária, a fim de esclarecer possíveis dúvidas a respeito de quaisquer
dos elementos apresentados no transcurso do processo.
16.10 - Os interessados são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do credenciamento.
16.11 - A autoridade competente poderá revogar o credenciamento por razões de interesse público decorrentes de
fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
sem que disso ocorra qualquer direito de indenização ou ressarcimento de qualquer natureza ao interessado.
16.12 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO- BAHIA poderá, a qualquer tempo e na forma da lei, realizar novos
credenciamentos, através da divulgação de um novo regulamento.
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a) nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
b) aqueles que não apresentarem demanda de trabalho no prazo de 03 meses.
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16.13 – Este edital ficará permanentemente aberto, até 30/09/2023, visando que, possíveis interessados, possam vir a
postular o seu credenciamento, desde que atenda aos critérios, estabelecidos, neste instrumento convocatório.
16.14 – As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste credenciamento serão
prestados pela Comissão Permanentes de Licitações da Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO– Bahia, por meio do e-mail
licitacg@gmail.com
16.15 – Dos atos praticados será gerada ata, na qual estarão registrados todos os autos dos procedimentos e as
ocorrências relevantes, que ficará disponível para consulta no Diário Oficial Eletrônico do Município de CAPIM
GROSSO- BAHIA.
Capim Grosso - BA, 28 de setembro de 2022.
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TERMO DE REFERÊNCIA
1-

OBJETO:

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO
PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA.
JUSTIFICATIVA:

2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1. Os serviços serão executados no local de origem ou neles escolhidos pela contratada.
2.2. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à perfeita execução
dos serviços a serem prestados correndo por conta da CONTRATADA as despesas com transporte, alimentação, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES PARA O CREDENCIAMENTO.
VALOR DE REFERÊNCIA EDUCAÇÃO
ITEM

SERVIÇO

UN.

QUANT. HORAS

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1

AJUDANTE DE PEDREIRO

HORAS

52.000

9,99

R$ 519.480,00

2

PEDREIRO

HORAS

41.600

16,06

R$ 668.096,00

3

PINTOR

HORAS

20.800

16,06

R$ 334.048,00

4

JARDINEIRO

HORAS

4.160

15,54

R$ 64.646,40

5

ARMADOR

HORAS

6.240

16,06

R$ 100.214,40

6

CARPINTEIRO

HORAS

8.320

16,06

R$ 133.619,20

7

ELETRICISTA

HORAS

8.320

16,06

R$ 133.619,20

8

ENCANADOR

HORAS

8.320

16,06

TOTAL GERAL:

R$ 133.619,20
R$ 2.087.342,40
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Justifica-se o credenciamento de prestadores de serviços para atuar como AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR, principalmente, para construção do novo NAEPI no
bairro Planaltino.
A referida contratação visa atender a grande demanda de serviços relacionado ao Municípios que se trata por vezes de
necessidades temporárias, em momentos outros, com alteração significativa nas necessidades da administração, o que afasta,
face imprevisibilidade do planejamento administrativo, dado a situação diversas, notadamente, do aspecto orçamentário e
financeiro, a contratação de servidores sob o manto do concurso público.
Desta forma, a contratação é indispensável para os Municípios, visando custo benefício e melhoria para toda população do
Capim Grosso.
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ANEXO IIA

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS TABELAS DE PREÇOS ADOTADAS NO CREDENCIAMENTO E RELAÇÃO DE SERVIÇOS
A QUE SE CANDIDATA;
A
Prefeitura do Município de Capim Grosso - BA
Departamento de Cultura

Pelo presente, venho solicitar à V.Sa, meu credenciamento junto a esta Secretaria Municipal, nos termos do Edital de
Credenciamento nº 014/2022. Para tanto anexo o projeto e todos os documentos constantes do item 3. do Edital, declarando,
sob as penas da lei, o que segue: que conheço e aceito incondicionalmente as regras do Edital de Credenciamento nº
014/2022; que estou ciente que a ausência de quaisquer dos documentos ou a presença de irregularidades nos
mesmos inviabilizará o meu credenciamento e possível contratação, que estou ciente de que meu credenciamento não
gera direito a contratação, que estará condicionada à conveniência e oportunidade da Administração Pública Municipal;
que me responsabilizo por todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo plano de trabalho,
caso venha a ser contratado; que estou ciente de que poderei ser convocado para realizar o serviço em regiões vizinhas
àquelas apresentadas no projeto inicial, considerando a demanda e necessidade da Administração.

Nome do credenciado: ___________________________________________
Cargo escolhido: _____________________________________________
Assinatura: __________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________
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Ref. Edital de Credenciamento Nº 014/2022
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ANEXO IIB

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES
PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DESTE CREDENCIAMENTO;
A
Prefeitura do Município de Capim Grosso - BA
Departamento de Cultura
Ref. Edital de Credenciamento Nº 014/2022
Declaro que tenho conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto deste
credenciamento.

Nome do credenciado: ___________________________________________

Assinatura: __________________________________________________
CNPJ: ______________________________________________________

Este documento foi assinado eletronicamente por CLEBSON DA SILVA SANTOS.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A2F6-A16B-B589-A2F9.
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Cargo escolhido: _____________________________________________

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
18 - Ano XVI - Nº 3193

Quixabeira

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia
ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Informações Gerais e Parâmetros Adotados:
Área de intervenção estimada: 500,00 m²
Sinalização e Advertência:
Ficará a cargo do CONTRATANTE todos os serviços de sinalização, tais como:
•
Sinalização visual para desvio de tráfego;
•
Sinais de advertência;
•
Sinalização noturna;
A sinalização vertical deve ser feita por meio de placas assentadas em suportes simples ou em pórticos, sendo prevista a reutilização
de acordo com o andamento da obra.
EPI (Equipamento de Proteção Individual):
Equipamentos para proteção da cabeça:
• Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma regulamentadoraNR-18:
• Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos
contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a
equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial.
• Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como pôr
radiações nocivas.
• Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.
• Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de
radiações.
• Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação
de líquidos agressivos.
Equipamentos para Proteção Auditiva:
Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.
Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços:
Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias corrosivas ou tóxicas, materiais
abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas conforme o caso, as luvas
serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de neoprene.
Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas:
• Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de
substâncias tóxicas.
• Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.
Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível:
Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda.
Equipamentos para proteção respiratória:
• Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira.
• Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.
• Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos
em concentração prejudiciais à saúde.
Equipamentos para proteção do tronco:
Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.
Especificações Técnicas:
1. Serviços preliminares
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado
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Descritivo:
O local de intervenção destas Obras está localizado no município de Capim Grosso-BA, no bairro planaltino. Esta Obra compreende a,
armação de ferragem, canteiros em alvenaria cerâmica, assentamento de piso cerâmico e intertravados, emboço, jardinagem,
execução em serviços de madeira, serviços elétricos, serviços hidrossanitário e serviços de pintura. A obra abrange construção do
novo NAEPI. O principal objetivo é criar condições de tráfego e proporcionar uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que
habitam/trafegam na região a ser beneficiada pelo projeto, refletindo também no Município como um todo.
No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide existente, bem como uma perfeita concordância com as
ruas já pavimentadas. Foi adotada uma declividade transversal da via igual a 3% e espelho de meio fio com altura de 15 cm, para
otimizar o escoamento superficial das contribuições pluviais mantendo a via seca. A área que compõe este sistema foi delimitada com
base na topografia levantada, assim como no arranjo geométrico das vias (disposição em planta, declividades, largura das ruas,
abaulamento das seções transversais e extensões) e a utilização atual e futura das vias.
Com esta intervenção serão beneficiadas mais de 1.000 (MIL) pessoas diretamente visto que a via a ser beneficiada possui edificações
ao longo de toda sua extensão.
Projeto:
A execução da presente obra deverá obedecer aos projetos e especificações que serão fornecidos ao construtor com todas as
características necessárias à perfeita execução dos serviços.
Todos os custos envolvidos na planilha orçamentária foram obtidos da Tabela SINAPI da Bahia com referência no mês de Novembro
de 2021, desoneração, sendo esta a alternativa mais vantajosa para a administração.
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Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada conforme instruções e padrões fornecidos pelo
CONTRATANTE, nas dimensões de 4,00x 2,00m e promover a sua conservação até a conclusão do contrato.
1.2 - Depósito
A CONTRATANTE deverá prever a construção de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada e promover a sua
conservação até a conclusão do contrato. Desde que autorizado pela CONTRATANTE, a construção do depósito poderá ser
substituída pela locação de imóvel, desde que este possua área útil compatível com o depósito previsto em planilha orçamentária e
condições ideais para tal uso. Neste caso, deverá ser apresentado o contrato de locação devidamente assinado e nos relatórios
fotográficos enviados juntamente com a medição constar fotos dele (internas e externas) comprovando tal finalidade.
2. Preparação do Terreno
2.1 Locação da Pavimentação
Os serviços topográficos para pavimentação deverão ser constantes e contínuos durante a execução da obra. Deverá ser feito
estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação das caixas de ruas atendendo ao especificado em projeto. Para isso serão
utilizados equipamentos topográficos operados por profissionais competentes.
2.2 Regularização e Compactação do subleito
A Regularização do terreno deverá ser executada para conformar o leito da via, transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo
compatível com as exigências geométricas do Projeto.
Após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a escarificação, até 0,20m abaixo da cota de projeto, e ao
espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida para o material solto, de modo que após a "compactação" e o
"acabamento" atinja a cota de projeto.
O material espalhado será homogeneizado com o uso combinado de grade de disco e motoniveladora. A homogeneização prosseguirá
até visualmente não se distinguir heterogeneidades. Nessa fase será completada a remoção de raízes, materiais pétreos com diâmetro
maior do que 50,8mm e outros materiais estranhos.
Para atingir-se a faixa de umidade na qual o material será compactado, serão utilizados carros tanques (para umedecimento),
motoniveladora e grade de disco. A faixa de umidade de compactação (hc) terá como limites (hot - 1,5)% e (hot + 1,5)% onde a
umidade ótima (hot) é a obtida numa curva de compactação com amostra não trabalhada colhida para cada segmento aparentemente
uniforme de material já homogeneizado a seco, com extensão máxima de 200m.
A compactação deve ser executada preferencialmente com o rolo pé de carneiro vibratório (com controle de frequência de vibração).
Condições Gerais
a) A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.
b) Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva.
c) É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de
outros agentes que possam danificá-los.
Execução
a) Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rua devem ser removidos.
b) Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se proceder à
escarificarão geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação e
acabamento.
3. Drenagem
3.1 Drenagem Superficial
Após a realização dos cálculos necessários foi adotado o sistema de drenagem superficial para condução das águas pluviais
atendendo a todos os parâmetros exigidos.
4. Pavimentação
4.1 Meio-fio
Esse serviço só deverá ser iniciado após a conclusão do movimento de terra (regularização de subleito).
- Abertura de Vala:
Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento,
perfil e dimensões estabelecidas e projeto.
- O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado.
Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de primeira categoria (areia), que será apiloada até chegar
ao nível desejado.
- As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem depressões, para cima de tal forma que assuma o alinhamento
e o nível do projeto.
O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado terá as dimensões de 13x15x30x100cm (face superior × face inferior x altura x
comprimento) e deve ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.
Nas curvas com raio menor que 30 metros, deverão ser usados meios-fios com 0,50m de comprimento.
O custo adicional por um maior trabalho eventual deverá estar computado no preço unitário proposto.
- Rejuntamento de Guias:
As juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Cuidado especial deverá merecer o acabamento da junta na parte anterior do meio-fio, bem como na sua parte superior, para que não
apresente saliência ou rebaixamento em relação às faces dos meios-fios adjacentes.
O rejuntamento será feito no mesmo ritmo do assentamento do meio-fio, devendo ser rejuntados no mesmo dia de seu assentamento.
A largura da junta não deverá ultrapassar 2,0 cm.
- Reposição e Apiloamento do Material Escavado:
O material escavado deverá ser reposto atrás da guia (L = 0,60 m) e apiloado, logo que fique concluído o assentamento das guias.
- Verificação e Tolerância:
O alinhamento e perfil do cordão serão verificados antes do início da pavimentação com paralelos.
Não deverá haver desvio superiores a 20 mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos. A face superior deverá estar com
alinhamento e perfil estabelecidos.
4.2 Pavimento em paralelepípedo
Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. Estes deverão ser assentados
de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento entre as juntas das pedras (não superior a 1,50 cm), quando surgirem pedras
com arestas maiores que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se marreta. As linhas de assentamento dos
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paralelos deverão ser perpendiculares ao tráfego, ou seja, formando um ângulo de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao
abaulamento previsto no projeto.
O colchão de areia deve possuir 0,10m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada pedra, sendo que a
mesma ficará completamente apoiada na sua base. Devem também, ser assentados em fiadas controladas por pedras mestras, que
indicarão sempre a altura do nível do pavimento, conforme especificado em projeto. Para executar essa tarefa, são usados os
"calceteiros", que, por intermédios de martelos, golpeiam as pedras fixando-as no colchão.
A fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d'água. As juntas devem ser alternadas e nunca superiores em
espessura a 1,5cm. A linha d'água (sarjeta) deve ser a primeira a ser construída, obedecendo a inclinação de acordo com o projeto
para facilitar o escoamento de água pluvial. A linha d'água compreende o rebaixamento de duas fiadas de paralelepípedos e, para
melhor alinhamento, primeira fila adjacente aos paralelos rebaixados deve ficar alinhada.
Quando a via for dupla, deve ser executada sinalização horizontal com o próprio paralelepípedo, assentando duas carreiras paralelas
ao meio-fio, delimitando as faixas, a fim de disciplinar o transito, conforme indicado em projeto.
Todo pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia deve ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Após os paralelepípedos assentados, será colocada sobre a pavimentação a argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espalhando o
com auxílio de vassourão ou rodo, até o preenchimento das juntas, em seguida deverá ser feita a compactação com rolo compactador
vibratório ou soquete manual repetindo-se o processo de compactação até o completo preenchimento e acomodação dos paralelos
com a argamassa e areia.
4.3 Execução de passeio em concreto
A execução de passeio será em concreto de 20 MPa e traço 1:2,7:3 (cimento : areia : brita), com preparo mecânico, espessura 0,07m e
junta de dilatação em madeira.
Para junta técnica de dilatação, fixar sobre a regularização os perfis de madeira de e=25mm, com argamassa de cimento e areia, traço
1:3. O adensamento do concreto será por vibração superficial por placa vibradora, régua vibratória ou ainda vibrador de imersão
conforme as circunstâncias exigirem. A remoção de "formas de junta" em madeira, onde especificado deve ocorrer no mínimo 48 h
após o lançamento do concreto.
A largura do passeio é indicada na planta de Pavimentação e deve ser mantido caimento com sentido perpendicular à via com
inclinação de 2,0%.
4.4 Rampa em concreto
Rampa para os portadores de deficiência e necessidades especiais deverá atender a NBR-9050 e NBR- 16537, será executada em
concreto de 20MPa e espessura de 0,07m e com o mesmo material da calçada. As dimensões são especificadas em projeto e o
modelo é do tipo horizontal com rebaixamento total da plataforma principal e rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.
4.5 Piso tátil
Piso tátil é caracterizado pela diferenciação de textura e utilização de cor contrastante em relação às áreas adjacente e destinado a
constituir guia de balizamento ou complemento de informação visual ou tátil, perceptível por pessoas com deficiência visual.
A instalação da sinalização tátil no piso deverá atender a NBR-9050 e NBR-16537 e indicações do projeto, composta pelos tipos de
piso alerta e direcional, ambos devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, na calçada ela deve ser integrada ao piso existente
e não deve haver desnível.
À sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento e a direcional deve ser instalada no
sentido do deslocamento.
O piso é especificado por placas, nas dimensões de 25 x 25cm, espessura de 2,0cm, assentado com argamassa industrializada AC-II.
4.6 Cinta para confinamento e proteção de pavimentação
Será executada cinta para confinamento e proteção de pavimentação em concreto armado, com resistência de 20Mpa, nas dimensões
de 20x40cm ao longo da extensão indicada no projeto de pavimentação.
5. Sinalização
5.1 Placa esmaltada para identificação
Todas as vias serão identificadas com placas de nome de rua, placas esmaltadas nas dimensões de 45x25cm. A instalação deverá ser
realizada nos locais indicados em projeto.
5.2 Placa de sinalização vertical
As placas de sinalização de trânsito são em chapa de aço número 16 com pintura/adesivo refletivo e serão instaladas conforme Planta
de Sinalização.
A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições
no uso das vias urbanas e rurais.
As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de resolução do CONTRA e devem ser
rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuário.
A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e branca, constituem exceção, quanto à forma,
os sinais R-1 - "Parada Obrigatória (forma octogonal) e R-2 -"De a Preferência" (forma triangular).
A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou
restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações à frente, quer sejam permanentes ou
eventuais.
As formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência são objeto de resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente
seguidos, para que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuário.
Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um padrão coerente com a legislação vigente. A forma padrão dos sinais de
advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, e as cores são: amarela e preta.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 959 em relação ao sentido do fluxo de
tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o
reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.
O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos
retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.
As placas de sinalização quando circulares terão o diâmetro de 0,60m, quando quadradas terão 0,60m de lado e quando octogonal
terão 0,25cm em cada aresta.
As placas serão fixadas em postes de tubo de aço galvanizado de 3" que ficarão chumbados em bloco de concreto de 40X40X55cm.
Vale ressaltar que a parte inferior da placa deverá ficar a pelo menos 2,10m de altura da calçada.
6. Alvenaria a ser executada
6.1 Paredes
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A espessura das paredes deverá ser da mesma largura das paredes existentes e do mesmo tipo de bloco cerâmico existente na
edificação. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas pela parte interna das paredes. As juntas terão
espessura mínima de 1,50 cm.

8. Pintura
Deverão ser pintadas todas as paredes externas e internas com tinta acrílica na cor indicada pela fiscalização, com no mínimo 02
demãos e líquido preparador de paredes ou selador na parte antiga do prédio, juntamente com as platibandas e portas tudo
internamente e externamente. Primeiramente deve-se proceder a lixação, paredes e aberturas levemente e com lixa fina para eliminar
o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás nas
estruturas metálicas. Todas as superfícies internas e externas receberão uma demão de preparo, e logo após poderá receber a pintura
acrílica, em duas demãos. Lembramos que os locais de paredes existentes deverão ser feita uma lavagem com máquina lava a jato
para que se possa proceder logo após com a pintura em todas as paredes limpas, secas sem nenhuma sujeira como limo, ciscos, solo
e fungos provenientes de armazenagem a céu aberto. Todas as superfícies das vigas e pilares da rampa deverão ser pintadas com no
mínimo 02 demãos. Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem,
retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. 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. A pintura será executada de cima para baixo e deverá ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser
evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. Deverão ser adotadas
precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos,
vidros, pisos, ferragens, etc.). Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas,
puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura. Na aplicação da pintura,
todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos. Cada demão de tinta só poderá ser
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 02 demãos
sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a
massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante.
Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco, e brilhante). No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de
qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes. Os solventes à serem utilizados
deverão ser os mesmos específicos recomendados pelas fabricantes das tintas utilizadas.
9. Serviços complementares
9.1 Limpeza final da obra
A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme orientado
pela CONTRATANTE e em perfeitas condições de utilização.
________________________________
Responsável Técnico
Jornei Oliveira dos Santos
Engenheiro Civil – CREA 051350321-8
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7. Revestimentos de Paredes
7.1 Chapisco
As paredes de alvenaria na parte interna e externa receberão revestimento em chapisco no traço 1:3 (cimento e areia grossa).
7.2 Emboço
Todo o local chapiscado receberá revestimento emboço. A argamassa utilizada será 1:2:9 de cimento, cal hidratada e areia média fina
respectivamente. A espessura será de 1,5 cm devendo proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O
reboco deverá ser desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverão ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. O chanfro
será executado a 45 graus e terá 1,0 cm de largura.
7.3 Reboco
Deverá ser aplicado reboco com traço de 1:4,5 em todas as paredes internas e externas que receberão acabamento em emboço
exceto os locais que receberão revestimento cerâmico.
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, O
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO E, DO OUTRO,
XXXXXXXXXXXX.
PROCESSO ADM. N° 587/2022
CREDENCIAMENTO N° CR 014/2022
Contrato n° XXXXX
Inexigibilidade de Licitação nº XXXXX

Constitui objeto do presente contrato a CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR.
EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA, NA FORMA DO ANEXO 01 E TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. O
EDITAL ESTARÁ À DISPOSIÇÃO. (CONSTRUÇÃO DO NOVO NAEPI)
§ 1º - Os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, compreenderão aqueles estipulados na Planilha de Programação de
Compras de Serviços, obedecendo aos limites quantitativos nela fixados pela - PMCG-BA, constituindo a mesma parte integrante do
presente Contrato/Convênio para todos os fins, respeitando-se os parâmetros nela definidos.
§ 2º - Os serviços ora contratados se referem a uma base territorial populacional, conforme plano de Saúde da CONTRATANTE, e
serão ofertados com base nas indicações técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda
e a disponibilidade de recursos financeiros.
§ 3º - Através de Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional da CONTRATADA, e as necessidades do
CONTRATANTE, as partes poderão fazer, mediante justificativa aprovada pelo Gestor Municipal do SUS, acréscimos ou
supressões, durante o período de sua vigência, incluída as prorrogações desde que haja disponibilidade financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
§ 1º - A eventual mudança de endereço do estabelecimento da CONTRATADA, deverá ser imediatamente comunicada à
CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter ou não os serviços ora contratados em outro endereço podendo o
CONTRATANTE, ainda, rever as condições do presente Contrato/Convênio e, até mesmo, rescindi-lo, em face do interesse público
descabendo ao CONTRATANTE, qualquer ônus por tal rescisão.
§ 2º - Alterações operacionalizadas pela CONTRATADA, deverão atender as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará
a contratante, em consonância com as Planilhas de Programação de Serviços da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas com a contratação correrão à conta de recursos consignados abaixo:
Órgão:
Projeto/Atividade:
Elemento de despesa: A
Fonte de recurso:
CLÁUSULA QUARTA–DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
A CONTRATADA é exclusivamente responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a
eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão voluntária ou de negligência, imperícia ou imprudência praticados por seus
integrantes, empregados profissionais e/ou prepostos, na execução deste Contrato/Convênio, ficando assegurada à CONTRATADA,
o direito de regresso.
Parágrafo único – A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por defeitos relativos à
prestação dos serviços, nos estritos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 –Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO
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O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Praça 09 de Maio, s/n, CAPIM
GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob número 13.230.982/0001-50, neste ato representado pela Prefeita Municipal, o Sr. JOSÉ
SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante denominada através CONTRATANTE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
a Sra. NEUMÁRIA GOMES DA SILVA e a XXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXXX situada à
XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços,
segundo as condições nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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O valor global previsto para este contrato é de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXX).
O CONTRATANTE pagará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, após respectiva auditoria, os
valores unitários de cada procedimento, previsto no termo de referência, em vigor na data da assinatura deste Contrato, ora estimado,
exclusivamente para formalização contratual, em:
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO
9.1 §1º-- O prazo de vigência para a prestação dos serviços objeto deste credenciamento será da data de sua assinatura até xx de
xxxxxxxx de 2021, podendo ser prorrogado a critério da autoridade competente, limitado as condições do ar. 57 da Lei 8.666/93.

Além das demais obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, o CONTRATADO obriga-se a:
A CONTRATADA obriga-se a:
Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e
determinações em vigor;
Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do
serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação
específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas, quando for o caso;
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das
prestações a que está obrigada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O PMCG-BA, além das obrigações contidas neste Contrato e decorrentes de determinação legal, obriga-se a:
Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do
Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de
sua proposta;
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;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo
para a sua correção;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE EXECUÇÃO
§ 1º - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade, correção, solidez e segurança do
objeto contratual, nem ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.
§ 2o. O CONTRATADO, sem qualquer ônus para A PMCG-BA, poderá divulgar através da mídia que está autorizado a prestar o
serviço para os quais está credenciado.
§ 3o. O PMCG-BA ajustará a qualquer tempo por sua conveniência, os procedimentos e rotinas operacionais, necessários à
implementação dos serviços, comunicando ao CONTRATADO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do
pronunciamento da decisão.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
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O acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, ora contratado, será exercida pela SECRETARIA DE OBRAS,
denominada no presente instrumento contratual de Fiscalização, com poderes para:
I - transmitir ao CONTRATADO as determinações que julgar necessárias;
II - recusar os serviços que não tenha sido executado de acordo com as condições especificadas neste Contrato; e
III – determinar o descredenciamento do CONTRATADO, nas hipóteses de descumprimento ou de cumprimento irregular das regras
aplicáveis ao credenciamento.
§ 1º: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do PMCG-BA, não eximirá o CONTRATADO de total responsabilidade na
execução dos serviços objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 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, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte dos serviços não efetuados;
II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte dos serviços não efetuados, por cada dia subsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao CONTRATADO o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal
n.º 8.666/93.
§ 1º - O PMCG-BA poderá rescindir o presente Contrato, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 2º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, não cabe ao CONTRATADO
direito a qualquer indenização.
§ 3o - É permitido ao CONTRATADO, a qualquer tempo, denunciar o ajuste, bastando, para tanto, notificar, previamente o PMCGBA, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO
O presente Contrato tem embasamento legal na lei 8.666/93, art. 25, caput.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Capim Grosso - Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que subscrevem depois
de lido e achado conforme.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO
PREFEITO
CONTRATANTE

Inscrito no CNPJ sob nº
CONTRATADA
TESTEMUNHA 1: ___________________________________________
CPF: ______________________

TESTEMUNHA 2: ___________________________________________
CPF: ______________________
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e
contratar com o PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO e multa, de acordo com a gravidade da infração.
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IP 189.84.71.32
Hash Evidências:
44127C8B44387AC7A3B200C4B1F6D439A6F83BB4BBCCD18D31E6F256D0CC5E35
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,
Trata-se de processo administrativo instaurado em face de oficio
encaminhado pelo Departamento de Licitação, derivado da Impugnação de Edital
interposto WA Construções e Serviços de Edificação Eireli ao Pregão Eletrônico
nº 004/2022, por suposta inexequibilidade dos valores de referência dos serviços
licitados.
Solicitada a emissão de parecer jurídico, a Procuradoria Municipal,
entendeu pelo indeferimento da impugnação, sustentando a legalidade da
cotação formulada pela Administração Pública, a qual teve como parâmetro a
precificação obtida na Convenção Coletiva de Trabalho de 2022 – Sindicato das
Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental do Estado da Bahia – SEAC-BA –
Número de Registro no MTE: BA:000008/2022.
É, em síntese, o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Acolho o PARECER JURÍDICO pelas suas próprias razões, no sentido de
INDEFERIR a impugnação ao edital interposta pela WA Construções e Serviços
de Edificação Eireli, diante das considerações aventadas no bojo do parecer
jurídico.
Cumpra-se na forma legal.
Quixabeira/BA, 04 de outubro de 2022.

BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA
Pregoeiro
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