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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023() 
Processo Administrativo Nº 10/2023 

1. REGÊNCIA LEGAL: 

Esta licitaça o obedecera , integralmente, as disposiço es de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 
com suas alterações posteriores, Decreto nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de 
fevereiro de 2006 e, subsidiariamente, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelas Leis 
Complementares nº 147/14 e nº 155/16, e o Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 
2006, ale m de demais legislaço es pertinentes. 

A minuta do presente Edital foi aprovada pela Assessoria Jurí dica do Municí pio de Brumado-BA, nos 
termos do para grafo u nico, do Art. 38, da Lei n.º 8.666/93. 
2. UNIDADE INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal de Brumado / Secretaria Municipal de Sau de – SESAU 

3. REGIME DE EXECUÇÃO/MODALIDADE: 
Empreitada por Preço/ Pregão Eletrônico 
4. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO: (   ) POR ITEM    (X)  POR LOTE    (   ) GLOBAL.                         

6.  6. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
6.1 – O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de 
criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 
6.2. Os trabalhos sera o conduzidos por servidora pu blica designada atrave s de ato interno, denominada 

PREGOEIRA, mediante a inserça o e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo  

constante da pa gina eletro nica Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponí vel em: https://www.bnc.org.br. 

 
6.3 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão, 
obrigatoriamente, o HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF, e serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação do certame. 
 
6.4 – Pregoeira Responsável: Luara Dias Santana Oliveira, Pregoeira, designada através da Portaria Nº 
455, de 28 de setembro de 2022. 
 
7. OBJETO: 
 
7.1 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de 
conservação e manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e 
mão-de-obra por conta da contratada, destinados às Unidades de Saúde do Município de Brumado. 
  
8. JUSTIFICATIVA:  
 
8.1 - Os serviços se justificam pela necessidade de manutença o e conservaça o predial destinados aos 
pre dios pu blicos relacionados a  secretaria de sau de do municí pio de Brumado, pois, e  essencial para a 
conservaça o do patrimo nio do Municí pio de Brumado, proporcionando condiço es adequadas e 

https://www.bnc.org.br/


 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-000 – Brumado-BA 
  

 
 

 

 

2/160 

 
 

indispensa veis para a realizaça o das atividades que compo em a missa o finalí stica do Ente CONTRATANTE, 
qual seja, a sau de pu blica. 
 
9. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 
 
Recebimento das propostas de preços: a partir do dia 06/02/2023 às 18h (horário de Brasília); 

Abertura das propostas de preços: 16/02/2023 às 08h30m (horário de Brasília); 

Início da sessão de disputa: 16/02/2023 às 09h (horário de Brasília). 

 

9.1 – O licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e horários limites para o recebimento e a 

abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa. 

10. ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PELA LICITANTE VENCEDORA: 
  
10.1 – Quando solicitado pela pregoeira, via sistema, a licitante vencedora deverá encaminhar a 
documentação para o seguinte endereço: 
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Brumado-BA, localizada na Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415, Centro, 
Cep: 46.100-045, Brumado-BA. Setor de Licitação. De segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 
18h. 
11. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10/2023 de 23/01/2023 
12.  DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
12.1 - As despesas para a execução dos serviços ora licitados, correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
Despesa: 23 - 04.001 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHÃES NETO 
04.001.10.302.0003.2061.3.3.90.39.00 1.600.0000.00 
 
Despesa: 60 - 04.001 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
04.001.10.303.0003.2071.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 89 - 04.001 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
04.001.10.305.0003.2074.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 103 - 04.001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I 
04.001.10.302.0003.2075.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 116 - 04.001 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU 
04.001.10.302.0003.2077.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 143 - 04.001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO 
04.001.10.302.0003.2081.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 157 - 04.001 MANUTENÇÃO DO LACEN 04.001.10.302.0003.2082.3.3.90.39.00 1.500.1002.00  
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Despesa: 170 - 04.001 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD 
04.001.10.302.0003.2083.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 184 - 04.001 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 
04.001.10.302.0003.2084.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 235 - 04.001 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE EXAMES 
04.001.10.301.0003.2092.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 265 - 04.001 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA 
04.001.10.301.0003.2114.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
13. ANEXOS: 
 
As especificações, exigências, condições, rotinas e outros detalhamentos do objeto ora licitado estão 
presentes nos anexos do Edital: 
 

       a) Anexo I – Especificaço es/Termo de Refere ncia; 
       b) Sub-anexo A – Rotinas de Execuça o dos Serviços Contí nuos; 
       c) Sub-anexo B – Serviços Eventuais; 

 d  Sub-anexo C – Equipamentos e Ferramentas Obrigato rias; 
                e) Sub-anexo D – EPI’s Obrigato rios; 
                f) Anexo II – Modelo de Planilha de Custos e formação de Preços/Proposta; 

       g) Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
        h) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar; 
        i) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal; 
        j) Anexo VI – Modelo de Declaraça o de Inexiste ncia de Ví nculo; 
        k) Anexo VII – Minuta do Contrato; 
        l) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento ME/EPP (Lei Complementar nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

123/06); 
        m) Anexo IX - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
        n) Anexo X - Atestado de Visita Te cnica; 
        o) Anexo XI – Modelo de Declaração de responsabilidade. 
 

14. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 
 
14.1 – Sera o admitidos a participar desta licitaça o os interessados que atenderem a todas as exige ncias 

contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 

licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usua rio junto a Bolsa Nacional de Compras - 

BNC, para a obtença o de chave de identificaça o ou senha individual. 

 
14.2 - Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição e que 
desenvolvam as atividades objeto desta licitação. 
 
14.3 - A participaça o na presente licitaça o implica aceitaça o integral e irretrata vel dos termos e condiço es 
deste edital, dos seus Anexos e das normas te cnicas gerais ou especiais pertinentes. 
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a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 
remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, 
que poderá escolher entre os Planos de Adesão disponíveis no site detentor da plataforma 
eletrônica. https://bnc.org.br/.  
 
14.4 - Não será admitida a participação, em qualquer fase do processo, de interessados que se enquadrem 
em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Que tenham sido declarados, por ato do Poder Público, inidôneos para licitar ou contratar com qualquer 
órgão público; 
 
b) Em processo de execuça o, fale ncia, sob concurso de credores, em dissoluça o ou liquidaça o; 
 
c) Estejam reunidos em conso rcio e sejam controlados, coligados ou subsidia ria entre si, qualquer que seja 
sua forma de constituiça o; 
 
d) Enquadrados nas hipo teses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
e) Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento 
de contratar com a Administração Pública; 
 
f) Cooperativas de Mão de Obra, conforme art. 5º da Lei 12.690, de 19 de julho de 2012; 
 
g) Que mantenham qualquer tipo de ví nculo profissional com servidor ou dirigente de o rga o ou entidade 
contratante ou responsa vel pela licitaça o. 
 
14.5 – As ME e EPP poderão se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitações 
previsto na LC 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas 
no § 4º do seu artigo 3º. 
 
14.6 – Regras acerca da participaça o de matriz e filial: 
 
a) Se a licitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela pro pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
c) A comprovaça o de aptida o para o desempenho de atividade pertinente e compatí vel em caracterí sticas, 
quantidades e prazos com o objeto da licitaça o, podera  ser feita em nome da matriz ou da filial. 

15. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO/DO APLICATIVO LICITAÇÕES: 
 
15.1.  Para acesso ao sistema eletro nico, os interessados em participar do prega o eletro nico devera o 
efetuar seu CREDENCIAMENTO e dispor de chave de identificaça o e senha pessoal e intransferí vel, obtidas 
junto ao sistema da Bolsa Nacional de Compras - BNC, sediada no paí s. 
 
15.2.  E  de exclusiva responsabilidade do usua rio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transaça o efetuada diretamente ou por seu representante, na o cabendo ao sistema da Bolsa Nacional de 
Compras - BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

https://bnc.org.br/
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15.3.  A perda da senha ou a quebra de sigilo devera  ser comunicada imediatamente ao Coordenador do 
Sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
15.4.  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletro nico implica 
em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunça o de capacidade te cnica para realizaça o das 
transaço es inerentes ao prega o eletro nico. 
 
15.5. Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefí cios previstos no capí tulo V da referida 
Lei, e  necessa rio, a  e poca do credenciamento, acrescentar as expresso es “microempresa” ou “empresa de 
pequeno porte” ou suas respectivas abreviaço es “ME” ou “EPP”, a  sua firma ou denominaça o conforme o 
caso. 
 
15.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
 
15.7.  Assinalaça o do campo “na o” apenas produzira  o efeito da licitante na o ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 
 
15.8.  Independente dos termos firmados no sistema eletro nico do prega o, e  imprescindí vel que o licitante 
arrematante apresente todas as declaraço es exigidas no edital sob pena de desclassificaça o/inabilitaça o. 
16. CREDENCIAMENTO: 
 
16.1 – Como condiça o especí fica para participaça o do prega o por meio eletro nico e  necessa rio, 
previamente, o credenciamento do usua rio, atrave s do site da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponí vel 
em: https://www.bnc.org.br. 
 
16.2 – A participaça o no prega o eletro nico se dara  por meio de digitaça o de senha pessoal e intransferí vel 
do representante credenciado e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitaça o, da 
proposta de preços e, quando necessa rio, os documentos complementares, exclusivamente por meio do 
sistema eletro nico, observados data e hora rio limites estabelecidos. Obs.: A informaça o dos dados para 
acesso deve ser feita na pa gina inicial do site https://www.bnc.org.br.  
 
16.3 – O encaminhamento de propostas pressupo e o pleno conhecimento e atendimento a s exige ncias de 
habilitaça o previstas no Edital. O licitante sera  responsa vel por todas as transaço es que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletro nico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 
 
16.4 – Caberá 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. 
17. PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
17.1 – A proposta comercial deverá ser preenchida em conformidade com o Modelo de Proposta 
de Preços, constante do ANEXO II, e devidamente assinada pelo seu representante legal. 
 

https://www.bnc.org.br/
https://www.bnc.org.br/
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17.2 – A proposta de preços devera  apresentar os preços unita rio e total, para o serviço ofertado, 
expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e o valor total do lote 
em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que na o sera o admitidas propostas alternativas. 
 
17.3 – Nos preços unita rios propostos esta o inclusos e diluí dos os custos relativos a todos os serviços 
preliminares, complementares ou proviso rios necessa rios a  perfeita execuça o do serviço, mesmo que na o 
constem das planilhas de preço, como tambe m todos os custos relativos a  ma o de obra, materiais e 
equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuiço es fiscais, 
bem como todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessa rias a  execuça o do objeto 
contratado. 
 
17.4 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da 
data fixada para iní cio da sessa o pu blica. 
 
17.5 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocaça o para contrataça o, fica os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos, mas na hipo tese do licitante vencedor ser convocado e aceitar 
assinar o contrato, considerar-se-a  como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada, por 
igual prazo. 
 
17.6 - A formulaça o da proposta implica para o licitante a observa ncia dos preceitos legais e 
regulamentares, tornando-o responsa vel pela fidelidade e legitimidade das informaço es e dos documentos 
apresentados. 
 
17.7 – Sera o consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que na o contiverem 
informaça o que permita a perfeita identificaça o e/ou qualificaça o do objeto proposto; contiverem emenda, 
rasura ou entrelinha, de forma a na o permitir a sua compreensa o; apresentarem o prazo de validade da 
proposta inferior ao estabelecido no item 17.4; apresentarem prazo de entrega ou de execuça o superior 
ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.  
18. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO 
LICITANTE: 
 
18.1 – Apo s a divulgaça o do edital no sí tio eletro nico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por 
meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitaça o exigidos no edital, proposta de 
preço com a descriça o do objeto ofertado, o preço e marca ofertada, ate  a data e o hora rio estabelecidos 
para abertura da sessa o pu blica.  
 
18.1.1 – A etapa de que trata o item 18.1 sera  encerrada com a abertura da sessa o pu blica. 
 
18.1.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaça o exigidos no edital, nos termos 
do item 18.1, ocorrera  por meio de chave de acesso e senha. 
 
18.1.3 – Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não foram 
autenticados em Cartório, ou por servidor legal do órgão público (nesse caso, a autenticação 
deverá ocorrer até o último dia anterior à data da abertura do certame). 
 
18.1.4 – Serão desconsiderados os documentos e proposta inseridos no sistema através de links ou 
correlatos, sob pena de desclassificação da licitante. 
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18.2 - A proposta de preços devera  ser enviada em formula rio eletro nico, atrave s do site 
https://www.bnc.org.br, no prazo previsto para recebimento das propostas, no item 8 do edital. 
 
18.3 - O Licitante declarara , em campo pro prio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitaça o e a conformidade de sua proposta com as exige ncias do edital. 
 
18.3.1 – A falsidade da declaraça o de que trata o item 18.3 sujeitara  o licitante a s sanço es previstas no 
Decreto Nº 10.024/2019. 
 
18.4 - Os licitantes podera o retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitaça o anteriormente 
inseridos no sistema, ate  a abertura da sessa o pu blica. 
 
18.5 – Na etapa de apresentaça o da proposta e dos documentos de habilitaça o pelo licitante, observado o 
disposto no item 18.1, na o havera  ordem de classificaça o das propostas, o que ocorrera  somente apo s os 
procedimentos de julgamento da proposta. 
 
18.6 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances.  
 
18.7 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletro nico, o licitante, caso entenda necessa rio, podera  
preencher o campo CONDIÇO ES DO PROPONENTE (Informaço es adicionais), com as seguintes 
informaço es: 
 
a) Especificaça o completa dos bens/serviços, atendendo a todas as exige ncias discriminadas no Anexo II 
do Edital, com a descriça o precisa do que pretende ofertar. 
19. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 
19.1 - A partir do hora rio previsto no edital, a sessa o pu blica na internet sera  aberta pela pregoeira com a 
utilizaça o de sua chave de acesso e senha. 
 
19.2 – Os licitantes podera o participar da sessa o pu blica na internet, mediante a utilizaça o de sua chave 
de acesso e senha. 
 
19.3 – O sistema disponibilizara  campo pro prio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes. 
 
19.4 - Iniciada a sessa o pu blica do prega o na o cabe desiste ncia da proposta. 
 
19.5 - O licitante, ao lançar sua proposta no sistema eletro nico, estara  obrigado a manter: Proposta de 
Preços, marca e especificaça o do produto, quando houver, sob pena de incidir nas penalidades previstas 
no edital e legislaça o aplica vel. 
20. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES: 
 
20.1 - A pregoeira verificara  as propostas apresentadas e desclassificara  aquelas que na o estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
 
20.2 – A desclassificaça o da proposta sera  fundamentada e registrada no sistema, acompanhada em tempo 
real por todos os participantes. 

https://www.bnc.org.br/
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20.3 – O sistema ordenara  automaticamente as propostas classificadas pela pregoeira. 
 
20.4 - Somente as propostas classificadas pela pregoeira participara o da etapa de envio de lances. 
 
20.5 – Classificadas as propostas, a pregoeira dara  iní cio a  fase competitiva, oportunidade em que os 
licitantes podera o encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletro nico. 
 
20.6 – O licitante sera  imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 
registro. 
 
20.7 – Os licitantes podera o oferecer lances sucessivos, observados o hora rio fixado para a abertura da 
sessa o pu blica e as regras estabelecidas no edital. 
 
20.8 – O licitante somente podera  oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao u ltimo lance 
por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mí nimo de diferença de 
valores ou de percentuais entre os lances, que incidira  tanto em relaça o aos lances intermedia rios quanto 
em relaça o ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
20.9 - So  sera o aceitos lances cujos valores forem inferiores ao u ltimo que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 
 
20.10 - O sistema na o aceitara  lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar pelo sistema eletro nico. 
 
20.11 - Durante o transcurso da sessa o pu blica, os licitantes sera o informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificaça o do 
detentor do lance. 
 
20.12 - Os lances apresentados e levados em consideraça o para efeito de julgamento sera o de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, na o lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteraça o. 
 
20.13 - Durante a fase de lances, a pregoeira podera  excluir, justificadamente, lance cujo valor for 
considerado inexequí vel. 
 
20.14 - 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 R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
20.15 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante na o podera  ser inferior a 05 (cinco) 
segundos e o intervalo entre lances na o podera  ser inferior a 05 (cinco) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
20.16 - Sera  adotado para o envio de lances no prega o eletro nico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em 
que os licitantes apresentara o lances pu blicos e sucessivos, com prorrogaço es. 
 
20.17 - Os lances formulados devera o indicar o PREÇO POR LOTE. 
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OBS.: A Pregoeira poderá abrir a sala de disputa de mais de um lote por vez, devendo avisar no chat 
de mensagem aos licitantes participantes. 
 
MODO DE DISPUTA ABERTO 
 
20.18 - A etapa de envio de lances da sessa o pu blica tera  duraça o inicial de dez minutos. Apo s esse prazo, 
a sessa o sera  prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos u ltimos dois 
minutos do perí odo de duraça o da sessa o pu blica. 
 
20.19 – A prorrogaça o automa tica da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior, sera  de dois 
minutos e ocorrera  sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perí odo de prorrogaça o, 
inclusive quando se tratar de lances intermedia rios. 
 
20.20 – Na hipo tese de na o haver novos lances na forma estabelecida nos itens 20.18 e 20.19, a sessa o 
pu blica sera  encerrada automaticamente. 
 
20.21 – Encerrada a sessa o pu blica sem prorrogaça o automa tica pelo sistema, nos termos do item 20.19, 
a pregoeira podera , assessorada pela equipe de apoio, admitir o reiní cio da etapa de envio de lances, em 
prol da consecuça o do melhor preço, mediante justificativa. 
 
20.22 - Apo s a disputa, o vencedor do LOTE podera  enviar mensagens via sistema, pela opça o 
“mensagens” e lotes do processo”, e o pregoeira (a) podera  responder via sistema. 
21. DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/06) /CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
 
21.1 - Apo s a fase de lances, se a proposta melhor classificada na o tiver sido ofertada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte e houver propostas nessas condiço es, dentro do intervalo de ate  5% 
superior ao valor da primeira colocada, proceder-se-a  da seguinte forma: 
 
21.1.1 - A ME ou EPP melhor classificada podera , no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da 
convocaça o, apresentar uma u ltima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situaça o em 
que, apo s atendidas as exige ncias habilitato rias, sera  adjudicado em seu favor o objeto deste Prega o. 
 
21.1.2 – Na o sendo vencedora a ME ou EPP melhor classificada, na forma do item anterior, a pregoeira, 
atrave s do “chat de mensagens” do site do BB Licitaço es, convocara  as licitantes remanescentes que 
porventura se encontrem na situaça o descrita nesta condiça o, na ordem classificato ria, para o exercí cio do 
mesmo direito. 
 
21.1.3 – Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou 
se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou 
empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a 
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.  
 
21.1.4 - No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, sera  
considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema. 
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21.2 – Na hipo tese da na o classificaça o de “ME” ou “EPP”, o objeto licitado sera  adjudicado em favor da 
proposta originalmente melhor classificada se houver compatibilidade de preço com o valor estimado 
para a contrataça o e o licitante for considerado habilitado. 
22. DESCONEXÃO DA PREGOEIRA: 
 
22.1 - Se ocorrer desconexa o da pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances e o sistema eletro nico 
permanecer acessí vel aos licitantes, os lances continuara o sendo recebidos, sem prejuí zo dos atos 
realizados. 
 
23. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA: 
 
23.1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, concedido o benefício às MEs e EPPs, a 
pregoeira 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. 
 
23.1.1 – Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta. 
 
23.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, através do “chat de mensagens”, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 
23.3 – Nos lotes na o exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta 
na o for aceita, e antes de a pregoeira passar a  subsequente, havera  nova verificaça o, pelo sistema, da 
eventual ocorre ncia 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. 
 
23.4 – Após a negociação de que trata o item 23.1, o licitante vencedor terá um prazo de 02 (duas) 
horas, contado da solicitação da pregoeira no sistema, para envio da proposta readequada (ao 
último lance ofertado), e, se necessário, dos documentos complementares.  
24. ACEITABILIDADE/JULGAMENTO DA PROPOSTA: 
 
24.1 - Encerrada a etapa de lances e concluí da a negociaça o, a pregoeira examinara  a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto a  adequaça o ao objeto e a  compatibilidade do preço em relaça o ao valor ma ximo 
estipulado para a contrataça o e verificara  a habilitaça o do licitante conforme disposiço es deste edital. 
 
24.2 - Sera  rejeitada a proposta que apresentar valores irriso rios ou de valor zero, incompatí veis com os 
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalaço es de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a  parcela ou a  totalidade da 
remuneraça o. 
 
24.3 - A pregoeira podera  solicitar parecer de te cnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Brumado ou, ainda, de pessoas fí sicas ou jurí dicas estranhas a ela, para orientar sua decisa o 
ou que versem sobre a avaliaça o de amostras, que envolvam crite rios para avaliaço es ponderadas, quando 
o objeto da licitaça o assim exigir. 
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24.4 - Havendo discorda ncia entre os valores em algarismos e por extenso, a pregoeira devera  considerar 
os valores em algarismo e procedera  a  correça o dos ca lculos, passando o resultado a ser o novo preço 
global. 
 
24.5 - Os erros materiais irrelevantes sera o objeto de saneamento, mediante ato motivado da pregoeira. 
 
24.5.1 - Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorre ncia na o comprometa a 
idoneidade do documento ou a perfeita compreensa o do conteu do da proposta. 
 
24.6 - A pregoeira podera , a juí zo da autoridade competente, desclassificar qualquer licitante, se tiver 
conhecimento de fato anterior, no curso, ou posterior ao julgamento da licitaça o, que denuncie dolo ou 
ma -fe , ou que comprometa a capacidade ou idoneidade administrativa, te cnica ou financeira do licitante, 
garantida a pre via defesa, disso na o resultando para a mesma, direito a qualquer ressarcimento ou 
indenizaça o. 
 
24.7 - Na o sera  causa de desclassificaça o a irregularidade formal que na o afete o conteu do das propostas 
ou na o impeçam o seu entendimento e que na o comprometam os interesses da Administraça o. 
 
24.8 - As normas que disciplinam esse Prega o sera o sempre interpretadas em favor da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento a  segurança do futuro contrato. 
 
24.9 - A na o cotaça o de qualquer item pertencente ao lote ensejara  a desclassificaça o do licitante no 
respectivo lote. 
 
24.10 - E  facultado a  pregoeira ou a  autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitaça o, promover 
dilige ncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instruça o do processo. 
 
24.11 - Se a proposta vencedora na o for aceita vel ou se o licitante na o atender a s exige ncias habilitato rias, 
a pregoeira examinara  a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificaça o, ate  a 
apuraça o de uma proposta que atenda a este edital. 
 
24.12 – Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija 
apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente 
via sistema, no prazo especificado no item 23.4, com os respectivos valores readequados ao lance 
vencedor. 
 
24.13 – No prega o realizado para o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, quando a proposta do licitante 
vencedor na o atender ao quantitativo total estimado para a contrataça o, podera  ser convocada a 
quantidade de licitantes necessa ria para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificaça o, 
observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitaça o, nos termos do item 24 deste 
edital.  
 
24.14 - Havendo apenas uma oferta, esta podera  ser aceita, desde que atenda a todas as condiço es deste 
edital e o seu preço seja compatí vel com o valor estimado para a contrataça o e dentro da realidade 
praticada no mercado. 
 
24.15 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspendera  a sessa o, informando no “chat” a nova data e hora rio 
para a sua continuidade. 
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25. HABILITAÇÃO: 
 
25.1 – Como condiça o pre via ao exame da documentaça o de habilitaça o do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificara  o eventual descumprimento das condiço es de 
participaça o. 
 
25.2 - Os licitantes devera o encaminhar, nos termos deste Edital, a documentaça o relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitaça o. 
 
25.2.1 - Os documentos necessa rios a  habilitaça o, conforme relaça o abaixo, podera o apresentar í ndice 
relacionando-os e informando as folhas em que se encontram. 
 
25.3 – Os documentos já deverão ser apresentados no sistema em cópia autenticada, salvo os 
anexos em papel timbrado da empresa, as certidões e demais documentos que podem ter a sua 
autenticidade comprovada por meio de chave de autenticação na internet. 
 
25.4 - Habilitação Jurídica 
 
a) Co pia do Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituí do por certida o 
simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. 
 
b) Co pia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por aço es, acompanhado dos documentos de eleiça o 
dos seus administradores e respectivas alteraço es, se houver, podendo ser substituí dos por certida o 
simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. 
 
c) Co pia do Comprovante de inscriça o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercí cio, podendo ser substituí do por certida o expedida pelo Registro Civil das 
Pessoas Jurí dicas. 
 
d) Co pia do 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. 
 
e) Co pia do Documento de Identificação do Sócio Administrador. 
 
Obs.: Os documentos acima devera o estar acompanhados de todas as alteraço es ou da consolidaça o 
respectiva.  
 
25.5 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) Certida o Conjunta Negativa de De bitos, relativos a Tributos Federais e a  Dí vida Ativa da Unia o, 
abrangendo as Contribuiço es Sociais conforme Portaria Conjunta RFB – PGFM de nº 1751/2014, expedida 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicí lio ou sede da Licitante. 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentaça o de Certida o Negativa de 
Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicí lio ou sede da Licitante. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentaça o de Certida o Negativa 
de Tributos Municipais da sede da Licitante. 
 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS) demonstrando situaça o 
regular no cumprimento dos encargos sociais constituí dos por Lei. 

 
f) Prova de inexiste ncia de de bitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaça o 
de certida o negativa, nos termos do Tí tulo VII-A da Consolidaça o das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
25.5.1 - A comprovaça o da regularidade fiscal devera  ser efetuada mediante a apresentaça o das 
competentes certido es negativas de de bitos, ou positivas com efeitos de negativas. 
 
25.5.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devera o apresentar toda a documentaça o exigida 
para efeito de comprovaça o de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restriça o, sendo que 
sua regularidade fiscal apenas sera  exigida quando da assinatura do contrato com a Administraça o Pu blica, 
a teor do que dispo e os artigos 42 e 43, da LC n° 123/2006.  
 
25.5.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável 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 (art. 43, § 1º, da LC n° 123/2006). 
 
25.5.2.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8666/93, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na ordem de 
classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o 
exercício do direito de preferência, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º, da LC n° 123/2006). 
 
25.5.3 - A comprovação do enquadramento tributário das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa condição. 
 
25.6 - Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Cópia Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do u ltimo exercí cio social, ja  exigí veis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaça o financeira da empresa, vedada a sua 
substituiça o por balancetes ou balanços proviso rios, podendo ser atualizados por í ndices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (tre s) meses anteriores a  data estabelecida no prea mbulo deste Edital para a 
entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes. Entende-se por "na 
forma da lei", o seguinte: 

b1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e publicado 
em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº 6.404/76); 

b2) Quando outra forma societária, independente de estar enquadrada como ME ou EPP, 
balanço acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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extraído (art. 5º, §2º, do Decreto-Lei nº 486/69), autenticado pelo Órgão competente do Registro do 
Comércio ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

b3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço de 
abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio gerente; 

b4) As empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido que distribuíram lucro, assim 
como aquelas optantes pelo lucro presumido que entregaram o arquivo na forma digital, deverão 
apresentar o SPED CONTÁBIL nos termos do da Instrução Normativa RFB;  

b5) O balanço patrimonial deverá vir acompanhado de demonstrativo elaborado em papel 
timbrado da licitante, assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante legal, 
em que estejam informados os valores do ativo circulante (AC), do realizável a longo prazo (RLP), do 
passivo circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), do exigível total (ET) e do ativo total (AT), de 
modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira da proponente, calculada a partir da aplicação das 
seguintes fórmulas: 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
ILC = AC / PC 

 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL 

GEG = ET / AT 
 
Onde: 
 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável à Longo Prazo; 
ELP = Exigível à Longo Prazo; 
ET = Exigível Total; 
AT = Ativo Total. 
 

b6) Serão inabilitadas as licitantes cujos índices apurados não atenderem as seguintes 
condições: 

 
Índice de Liquidez Geral: maior ou igual a: 1,00 
Índice de Liquidez Corrente: maior ou igual a: 1,00 
Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a: 0,80 

 
 
b) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da 
localidade da sede da empresa, com prazo de expediça o na o superior a 90 (noventa) dias. 
          

27- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL, através de um ou mais atestados 
de capacidade técnica em nome da empresa LICITANTE, fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, demonstrando o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
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características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devidamente acompanhado(s) de cópia 
(s) do(s) respectivo(s) contrato(s) que embasaram o(s) referido(s) atestado(s). 
 
b) CERTIDA O DE REGISTRO E QUITAÇA O DE PESSOA JURI DICA E DE PESSOA FI SICA emitidas pelo 
Conselho Regional de Administração (CRA), comprovando a regularidade da situaça o da licitante e de 
seu(s) Responsa vel(is) Te cnico(s), na forma da legislaça o vigente. 
 

28 - DA VISTORIA TÉCNICA:  
 

a) A licitante devera  apresentar ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (ANEXO X), fornecido por servidor 
lotado e designado pela Secretaria de Sau de, certificando que o administrador da Licitante interessada, 
com o vínculo empregatício com a empresa licitante devidamente comprovada, vistoriou os locais 
onde os serviços sera o prestados. Informaço es sobre o agendamento da visita pelo telefone (77) 3441-
8754 (falar com Jonathas de Souza Teixeira), observado o seguinte: 
 

a.1) A vistoria será realizada entre os dias 07.02.2023, 08.02.2023 e 09.02.2023, onde os 
serviços serão prestados, após agendamento prévio na forma indicada no item anterior, oportunidade em 
que será expedido o respectivo Atestado à licitante presente. 

 
 a.2) Tendo em vista a obrigatoriedade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o 

desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem 
das obrigações assumidas em decorrência deste procedimento licitatório.   

 
a.3) Na data da realizaça o da vistoria te cnica o licitante devera  se fazer representar por seu 

administrador técnico, devidamente credenciado para o ato, mediante apresentaça o do respectivo 
instrumento de representatividade (em original ou co pia autenticada), acompanhado por co pia 
autenticada do ato constitutivo da empresa e do documento de identidade do supervisor te cnico, devendo 
comprovar, ainda, seu ví nculo empregatí cio com a empresa.  

 
O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Nº 123/06, estará dispensado da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 

29 - DEMAIS DOCUMENTOS: 
 
a) Alvará de Licença para Funcionamento, da sede da empresa, que esteja em plena vigência na data de 
abertura dos envelopes. 
 
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, em papel timbrado da empresa, 
conforme Anexo IV deste Edital. 

 
c) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em papel timbrado da empresa, demonstrando 
atendimento do quanto disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme Anexo V 
deste Edital. 
 
d) Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, os licitantes devera o apresentar 
juntamente com os documentos de habilitaça o declaração de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação, conforme modelo do Anexo III deste Edital. 
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e) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, em papel timbrado da 
empresa, que deverá ser feita de acordo com o Anexo VIII deste Edital. 
 
f) Declaração de Inexistência de Vínculo, em papel timbrado da empresa, conforme Anexo VI deste 
Edital. Assinada exclusivamente pelo sócio administrador. 
 
g) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em papel timbrado da empresa, que deverá 
ser feita de acordo com o Anexo IX deste Edital. 
 
h) Declaração de responsabilidade, devidamente assinada exclusivamente pelo Titular ou So cio(s) 
Administrador(es), conforme Anexo XI deste Edital.  
 
29.1 A verificaça o pelo o rga o ou entidade promotora do certame nos sí tios eletro nicos oficiais de o rga os 

e entidades emissoras de certido es constitui meio legal de prova, para fins de habilitaça o. 
 
29.2 Constatado o atendimento a s exige ncias estabelecidas neste edital, o licitante sera  declarado 

vencedor. 
 
29.3 Na o sera o aceitos protocolos de entrega ou solicitaça o de documentos em substituiça o aos 

requeridos no presente edital e seus anexos. 
 

29.4 - Os documentos extraí dos via Internet somente sera o considerados va lidos apo s a confirmaça o da 
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do o rga o emitente. 

 
29.5  A existe ncia de restriça o na comprovaça o da regularidade fiscal das microempresas e empresas 

de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 na o implica a inabilitaça o 
automa tica das mesmas. 

 
29.6 Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, deve a mesma 

fazer prova à exigência, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento. 
 

29.7 Sera  inabilitado o licitante que na o comprovar sua habilitaça o, seja por na o apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresenta -los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 
29.8 O licitante que desejar participar da disputa de mais de um lote devera  anexar toda a 

documentaça o de habilitaça o necessa ria para cada lote disputado. 
30 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA/DOCUMENTAÇÃO: 
 
30.1 Depois de declarado vencedor pela pregoeira, conforme o item 27, sera  solicitado ao respectivo 

licitante para, no prazo de 01 (um) dia u til, contado a partir da solicitaça o,  encaminhar os originais 
dos documentos de habilitaça o e a proposta de preços inicial e a readequada em funça o do lance final, 
devendo o valor de sua proposta final ser igual ou imediatamente inferior a este valor. 

 
30.2 Caso o licitante faça o envio dos documentos de habilitaça o e proposta detalhada pelos Correios, 

devera  posta -los via Sedex, com o envio do co digo de rastreamento a  COPEL pelo e-mail 
semad_licitacao@brumado.ba.gov.br. 

 

mailto:semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
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30.3 Sera  desclassificada a Proposta de Preços ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo 
estabelecido no item 25.1, devendo a pregoeira convocar os licitantes remanescentes, obedecida a 
ordem de classificaça o. 

 
30.4 Na hipo tese da proposta de preços definitiva contemplar va rios itens, o ajuste devera  ser realizado 

de forma linear sobre os preços unita rios, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-
se o mesmo desconto, de modo que reflita na nova proposta a reduça o de preço proporcionada pelo 
lance do vencedor. 

 
30.5 A Proposta de Preços Vencedora deverá ser gerada e apresentada, obrigatoriamente, na forma 

impressa e assinada pelo seu representante legal, em papel timbrado da empresa, de acordo com as 
orientações constantes no Anexo II deste Edital. 

31  DECLARAÇÃO DO VENCEDOR/RECURSO: 
 
31.1 Apo s ana lise da documentaça o de habilitaça o e proposta de preços e constatado que o proponente 

da melhor oferta aceita vel atende a s exige ncias fixadas no edital, devera  a pregoeira comunicar via 
sistema (chat de mensagem) data e hora que sera  declarado o licitante vencedor de cada lote, num 
prazo mí nimo de 24hs da inserça o da mensagem no chat. 

 
31.2 Depois de declarado o vencedor pela pregoeira, qualquer licitante podera , no prazo de 30 (trinta) 

minutos, de forma imediata, em campo pro prio do sistema, manifestar intença o de recorrer. 
 

31.3 As razo es do recurso de que trata o item 27.2 devera o ser apresentadas no prazo de 03 (tre s) dias 
u teis, conforme o item 27.7 do edital. 

 
31.4 Os demais licitantes ficara o intimados, para se desejarem, apresentar suas contrarrazo es, 

conforme o item 27.7 do edital, no prazo de 03 (tre s) dias u teis, contado da data final do prazo do 
recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensa veis a  defesa dos seus interesses. 

 
31.5 A ause ncia de manifestaça o imediata e motivada do licitante quanto a  intença o de recorrer, nos 

termos do disposto no item 27.2, importara  na decade ncia desse direito, e a pregoeira estara  
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.   

 
31.6 O acolhimento do recurso importara  na invalidaça o apenas dos atos que na o podem ser 

aproveitados. 
 

31.7 Os recursos e contrarrazo es de recurso devera o ser dirigidos a  Pregoeira, Comissa o Permanente 
de Licitaça o - COPEL, pelo e-mail semad_licitacao@brumado.ba.gov.br ou protocolados no Setor de 
Protocolo da Prefeitura Municipal de Brumado/BA, na Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, CEP: 
46.100-045, no hora rio de expediente da Prefeitura, das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 
horas. 

 
31.8 Cabe a  pregoeira receber e examinar os recursos e contrarrazo es de recurso, podendo reconsiderar 

sua decisa o, em 05 (cinco) dias u teis ou, nesse mesmo perí odo, quando mantiver sua decisa o, 
encaminha -lo(s) a  autoridade competente que decidira  sobre a sua pertine ncia, no mesmo prazo, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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31.9 A ana lise quanto ao recebimento ou na o do recurso, pela pregoeira, ficara  adstrita a  verificaça o da 
tempestividade e da existe ncia de motivaça o da intença o de recorrer. 

 
31.10 Decididos os recursos, a Autoridade competente fara  a adjudicaça o do objeto ao licitante vencedor 

e homologara  o procedimento licitato rio. 
 

31.11 Os autos do processo permanecera o com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL. 
 

31.12 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnaça o, quer em 
cara ter de recurso, para obter o retardamento do certame licitato rio, aplicar-se-a o as penalidades 
previstas no art. 7°, da Lei n° 10.520/2002. 
32.  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 
32.1. A Adjudicaça o do objeto do presente certame sera  viabilizada pela pregoeira sempre que na o 
houver recurso. 
 
32.2.  A homologaça o da licitaça o e  de responsabilidade da autoridade competente e so  podera  ser 
realizada depois da adjudicaça o do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira ou, quando houver 
recurso, pela pro pria autoridade competente. 

33. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO: 
 
33.1. A pregoeira podera , no julgamento da habilitaça o e das propostas, sanar erros ou falhas que na o 
alterem a substa ncia das propostas, dos documentos e sua validade jurí dica, mediante decisa o 
fundamentada, registrada em ata e acessí vel aos licitantes, e lhes atribuira  validade e efica cia para fins de 
habilitaça o e classificaça o. 
 
33.2.  Na hipo tese de necessidade de suspensa o da sessa o pu blica para realizaça o de dilige ncias, com 
vistas ao saneamento de que trata o item 29.1, a sessa o pu blica somente podera  ser reiniciada mediante 
aviso pre vio no sistema com, no mí nimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecede ncia, e a ocorre ncia sera  
registrada em ata. 

34. ESCLARECIMENTOS: 
 
34.1.  Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitato rio sera o enviados a  pregoeira, ate  
03 (tre s) dias u teis anteriores a  data fixada para abertura da sessa o pu blica, por meio eletro nico, atrave s 
do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br. 
 
34.2. A pregoeira respondera  aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias u teis, contado 
da data de recebimento do pedido, e podera  requisitar subsí dios formais aos responsa veis pela elaboraça o 
do edital e dos anexos. 
 
34.3. As respostas aos pedidos de esclarecimentos sera o divulgadas pelo sistema e vinculara o os 
participantes e a administraça o. 

35.  IMPUGNAÇÃO: 
 
35.1  Qualquer pessoa podera  impugnar os termos do edital do prega o, por meio eletro nico, atrave s do 

e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br, em ate  03 (tre s) dias u teis anteriores a  data fixada para 
abertura da sessa o pu blica. 

 

mailto:semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
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35.2 As IMPUGNAÇÕES deverão ser subscritas por representante habilitado legalmente (comprovado 
através de Contrato Social e documento de identificação) ou identificado no processo licitatório para 
responder pelo proponente, com procuração comprobatória de poderes para tanto e cópia do 
documento de identificação do subescritor.  

 
35.3 A impugnaça o na o possui efeito suspensivo e cabera  a  pregoeira, auxiliada pelos responsa veis pela 

elaboraça o do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnaça o no prazo de 02 (dois) dias u teis, 
contado da data de recebimento da impugnaça o. 

 
35.4 A concessa o de efeito suspensivo a  impugnaça o e  medida excepcional e devera  ser motivada pela 

pregoeira, nos autos do processo de licitaça o. 
 

35.5 Acolhida a impugnaça o contra o edital, sera  definida e publicada nova data para realizaça o do 
certame, caso seja necessa rio. 
36. MODIFICAÇÃO DO EDITAL: 

 
36.1. Modificaço es no edital sera o divulgadas pelo mesmo instrumento de publicaça o utilizado para 
divulgaça o do texto original e o prazo inicialmente estabelecido sera  reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteraça o na o afetar a formulaça o das propostas, resguardado o tratamento 
isono mico aos licitantes. 

37.  ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
37.1.  Homologada a licitação, não havendo recurso, será o licitante vencedor convocado para 
assinar o contrato, o que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, sob 
pena de desclassificação da empresa vencedora. 
 
37.2. Para efetivar a assinatura, o licitante vencedor devera  manter todas as condiço es de habilitaça o 
consignadas no edital, que devera o ser mantidas pela licitante durante a vige ncia do contrato. 
 
37.3. Caso na o compareça devidamente munido da documentaça o para firmar o contrato, podera o ser 
aplicadas as penalidades previstas neste edital e seus anexos, quais sejam, multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor estimado do contrato e, ainda, a suspensa o para contratar com a Administraça o ou 
declaraça o de inidoneidade para contratar com a Administraça o Municipal, nos termos do artigo 87 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
37.4. A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no item 32.1 ou a na o 
apresentaça o de situaça o regular no ato da assinatura sujeitara  o licitante vencedor a s penalidades 
previstas neste edital. Neste caso, o pregoeiro examinara  as ofertas subsequentes, e a habilitaça o dos 
proponentes, observada a ordem de classificaça o, ate  a apuraça o de uma que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo proponente convocado para negociar reduça o do preço ofertado, nos termos do artigo 4º, inc. 
XXIII da Lei nº 10.520/02. 
 
37.5.  A contrataça o podera  ser cancelada pela Administraça o: 
 
a) unilateralmente, nos termos da legislaça o pertinente, em especial pela ocorre ncia de uma das hipo teses 
contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
b) amigavelmente, formalizada em autorizaça o escrita e fundamentada do CONTRATANTE; 
c) judicialmente, nos termos da legislaça o. 
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37.6. A contratada ficara  obrigada a aceitar nas mesmas condiço es contratuais, acre scimos ou 
supresso es que se fizerem no objeto, de ate  25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
37.7.  As supresso es podera o ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 
 
37.8.  A variaça o do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no pro prio contrato, 
as atualizaço es, compensaço es ou apenaço es financeiras decorrentes das condiço es de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotaço es orçamenta rias suplementares ate  o limite do seu valor 
corrigido, na o caracterizam alteraça o do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebraça o de aditamento. 

38. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
38.1.  Competira  ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalizaça o do fornecimento/serviços 
e registrar todas as ocorre ncias e as deficie ncias verificadas em relato rio, cuja co pia sera  encaminhada a  
contratada, objetivando a imediata correça o das irregularidades apontadas. 
 
38.2. A aça o ou omissa o, total ou parcial, da fiscalizaça o do contratante, na o eximira  a  contratada de total 
responsabilidade na execuça o do contrato. 
 
38.3. A CONTRATADA devera  comprovar mensalmente o adimplemento dos encargos trabalhistas dos 
funciona rios disponibilizados para prestaça o dos serviços licitados, incluindo fe rias, 13º sala rio e outros, 
ale m dos encargos previdencia rios. Tal comprovaça o devera  ser demonstrada, ainda, em situaço es de 
rescisa o contratual.   

39. PAGAMENTO: 
 
39.1.  Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em 
conta corrente, no prazo de ate  30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a 
descriça o detalhada dos serviços durante o me s, juntamente com uma co pia das requisiço es e da 
apresentaça o da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita e atestada pelo o rga o competente, 
vedada a  antecipaça o de pagamento, para cada faturamento. 
  
39.2. Demais condiço es para o pagamento sa o as descritas na Cla usula Terceira da Minuta de Contrato 
constante no ANEXO XIII deste Edital. 

40.  PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:  
 
40.1. As penalidades pela inexecução do Contrato são as descritas na Cláusula Décima Primeira da 
Minuta de Contrato constante do ANEXO VII deste Edital. 

41. DO PRAZO E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO: 
 
41.1. O prazo de vige ncia do contrato, a contar da data da sua assinatura, será de 12 (doze) meses, 
respeitadas as determinações do art. 57 da lei 8.666/93 com suas alterações. 
 
41.2. O prazo de execuça o dos serviços tera  iní cio a partir da solicitaça o pelo setor responsa vel. 
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41.3. O contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, respeitadas as determinações do art. 
57, inciso II, da lei 8.666/93 com suas alterações. 
 
41.4. O reajuste do valor sera  efetuado conforme descrito na Cla usula De cima da Minuta de Contrato 
constante no ANEXO XIII deste Edital. 
 
41.5. Os preços pactuados sera o reajustados, observado o interregno mí nimo de um ano, a contar da 
data de assinatura do contrato. 

42.  REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 
 
42.1. Ao Prefeito Municipal compete REVOGAR este Pregão somente em razão do interesse público, por 
motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 
revogação, e deverá ANULAR por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio 
de ato escrito e fundamentado.  
 
42.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 
 
42.3.  A nulidade do procedimento induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
59 da Lei nº 8.666/93. 
 
42.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

43.  LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 

1.1. Os serviços de que tratam o objeto deste Edital devera o ser prestados nas Unidades de 
Sau de do municí pio de Brumado, elencadas abaixo: 

I. Hospital Municipal Professor Magalha es Neto; 

II. Unidades Ba sicas de Sau de Altino Elizeu de Souza, Dr. Arlindo Magno Stanchi, Dr. Fernando 
Luiz Gonçalves Trindade, Dr. Newton Alves de Castro, Dr. Paulo Oliveira Vargas, Ivaneide 
das Neves Santos Teixeira, Joaquim de Castro Donato, Juve ncio de Souza Lima, Keila 
Franciole Lima Alves Teixeira, Leobino Jose  de Souza, Liziane dos Santos Alves, Marcioní lio 
Rodrigues dos Santos, Raimundo Fernandes, Rubem Alves Teixeira, Sinval Neves e Wilson 
Tibo; 

III. Vigila ncia Epidemiolo gica; 

IV. Centro de Atença o Psicossocial – CAPS I; 

V. SAMU 192; 

VI. Centro de Especialidades Odontolo gicas – CEO; 

VII. Laborato rio Central – LACEN; 
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VIII. Tratamento Fora de Domicí lio – TFD; 

IX. Policlí nica Manoel Fernandes dos Santos; 

X. Central de Marcaça o; 

XI. Farma cia Ba sica. 

 
44.  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
44.1. A apresentaça o de proposta implica para o licitante a aceitaça o integral e irretrata vel dos termos 
deste edital e seus anexos, bem como a observa ncia dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o 
responsa vel pela fidelidade e legitimidade das informaço es e dos documentos apresentados. 
 
44.2.  Fica reservado a  Administraça o o direito de: 
 
a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitaça o, dando conhecimento aos interessados 
atrave s de corresponde ncia oficial encaminhada com antecede ncia mí nima de 24 (vinte e quatro) horas 
da data inicialmente marcada; 
 
b) transferir para o primeiro dia u til subsequente, caso haja impedimento na realizaça o da licitaça o na 
data marcada para a sua abertura, mantidas as demais condiço es. 
 
44.3.  A pregoeira podera  em qualquer fase da licitaça o, suspender os trabalhos, procedendo o registro 
da suspensa o e a convocaça o para continuidade dos mesmos, bem como promover dilige ncias destinadas 
a esclarecer ou a complementar a instruça o do processo licitato rio, desde que na o implique em inclusa o 
de documento ou informaça o que deveria constar originalmente da proposta. 
 
44.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais devera o faze -lo no 
prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificaça o/inabilitaça o. 
 
44.5. As deciso es referentes a este processo licitato rio podera o ser comunicadas aos licitantes por 
qualquer meio de comunicaça o que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicaça o no Dia rio 
Oficial do Municí pio.  
 
44.6.  Os casos omissos no presente edital sera o resolvidos pela Pregoeira e Equipe de Apoio que devera  
valer-se das disposiço es legais pertinentes. 
 
44.7. A autoridade competente podera , em qualquer fase do processo licitato rio, desclassificar a 
proposta do licitante que for declarado inido neo na a rea da Administraça o Pu blica. 
 
44.8. A pregoeira, no interesse da Administraça o, podera  relevar falhas formais constantes da 
documentaça o e proposta, desde que na o comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a 
legislaça o pertinente. 
 
44.9. A falsidade das declaraço es prestadas no presente certame podera  caracterizar o crime de que 
trata o artigo 299 do Co digo Penal, sem prejuí zo do enquadramento em outras figuras penais e das sanço es 
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administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicara , tambe m, na 
inabilitaça o do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tra mite da licitaça o. 
 
44.10. As normas que disciplinam este Prega o sera o interpretadas em favor da ampliaça o da disputa 
entre os interessados, resguardados o interesse da Administraça o, o princí pio da isonomia, a finalidade e 
a segurança da contrataça o. 
 
40.11 - Os licitantes devera o acompanhar as mensagens referentes a esta licitaça o (respostas a 

questionamentos, impugnaço es, recursos, etc.) atrave s do sistema da Bolsa Nacional de Compras - BNC, 

disponí vel em: https://www.bnc.org.br, sendo exclusivos responsa veis pelo o nus decorrente da perda de 

nego cios diante da inobserva ncia de quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de Mensagens”. 

 
40.12 – Os serviços objeto desta licitaça o na o podera o sofrer soluça o de continuidade durante todo o 
prazo de sua vige ncia. 
 
40.13 - Os licitantes assumem todos os custos de preparaça o e apresentaça o de suas propostas e a 
Administraça o na o sera , em nenhum caso, responsa vel por esses custos, independentemente da conduça o 
ou do resultado do processo licitato rio. 
 
40.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a  o dia do iní cio e 
incluir-se-a  o do vencimento. So  se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administraça o. 
 
40.15 - O presente Edital e seus anexos encontram-se a  disposiça o no endereço eletro nico 
https://www.bnc.org.br, https://brumado.ba.gov.br/portal-datransparencia/licitacoes/ e, tambe m, 
podera  ser solicitado através do E-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br. 
 
41. FORO: 
 
41.1 - Para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital, fica eleito o Foro da 
Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal. 

 
 

Brumado-BA, 06 de fevereiro de 2023.   
 
 

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA 
Pregoeira  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Este edital encontra-se examinado e aprovado 
pela Assessoria Jurí dica da Prefeitura 
Municipal de Brumado. Em 06/02/2023. 

 
 
 
 
 

https://www.bnc.org.br/
https://www.bnc.org.br/
https://brumado.ba.gov.br/portal-datransparencia/licitacoes/
mailto:semad_licitacao@brumado.ba.gov.br


 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-000 – Brumado-BA 
  

 
 

 

 

24/160 

 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.2. Este termo de refere ncia visa a contrataça o de empresa especializada para prestaça o de 
serviços continuados de conservaça o e manutença o predial, com fornecimento de peças, 
materiais de consumo, insumos e ma o-de-obra por conta da Contratada, destinados a s 
Unidades de Sau de do Municí pio de Brumado. 

1.3. Os serviços de manutença o predial compreendem a manutença o preventiva e corretiva 
dos sistemas hidrossanita rios, ale m dos serviços de alvenaria e pequenos reparos civis 
em geral, conforme especificaço es constantes neste Termo de Refere ncia e demais 
anexos. 

1.3.1. Quanto aos sistemas, equipamentos e instalaço es a serem manutenidos e serviços 
permanentes e eventuais a executar: 

I. Serviços iniciais e finais: Demoliço es, capinas e limpeza manual, remoça o de diviso rias, 
esquadrias, telhas, utensí lios, reassentamento e reparos ba sicos, limpeza geral da obra 
etc.; 

II. Serviços de manutença o de infraestrutura, instalaço es, revestimentos, alvenarias, 
paredes, portas, esquadrias, piso, vidraçaria, pintura, cobertura, serralheria e carpintaria 
cujos materiais seguem o mesmo tipo, cor e padra o dos existentes nas instalaço es dos 
edifí cios do municí pio de Brumado; 

III. Serviços de marcenaria: montagem e desmontagem de mobilia rios, troca e ajuste de 
fechaduras, pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros, arma rios e estantes, 
serviços de montagem e desmontagem de diviso rias para adequaça o do layout, 
regulagem de portas, fixaça o de quadros e placas diversas; 

IV. Instalaça o e manutença o do sistema hidrossanita rio, incluindo todos os pontos de a gua 
e esgoto, tanques de concreto, caixa d’a gua, vasos sanita rios, lavato rios e cubas, dentre 
outros cujo materiais e serviços seguem o mesmo padra o; 

V. Todos os serviços contí nuos especificados no Anexo A do presente Termo de Refere ncia. 

1.4. Devera o ser prestados tambe m, sempre que demandado pelo CONTRATANTE, mediante 
ressarcimento, alguns serviços de engenharia, conforme especificaço es constantes do 
Anexo B do presente Termo de Refere ncia. 

1.5. Os serviços por demanda de que tratam o subitem anterior devera o ser prestados por 
meio de ma o-de-obra na o residente, mediante solicitaça o e autorizaça o do 
CONTRATANTE, conforme estabelecido neste Termo de Refere ncia. 
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1.6. A CONTRATADA devera  fornecer, sempre que solicitado e autorizado pelo 
CONTRATANTE, todo material de consumo, peças e componentes necessa rios a  perfeita 
execuça o dos serviços que compo em este Termo de Refere ncia. 

1.7. Os serviços de manutença o preventiva e corretiva do sistema hidrossanita rio, bem como 
os serviços de alvenaria e pequenos reparos civis em geral devera o ser prestados por 
meio de ma o-de-obra residente nas unidades especificadas neste Termo, conforme 
quadro de profissionais relacionados neste instrumento. 

1.8. A manutença o preventiva tem como finalidade conservar e manter as condiço es normais 
de funcionamento e uso dos sistemas e equipamentos dos bens pu blicos destinata rios de 
tais serviços, suas caracterí sticas originais, assim como promover condiço es adequadas 
para preservar a sua vida u til. 

1.9. A manutença o corretiva tem como objetivo restabelecer o funcionamento normal dos 
sistemas e equipamentos em caso de falhas e/ou defeitos. Os componentes de edificaça o 
abrangidos na manutença o sa o exemplificados e apontados na tabela constante do Anexo 
A deste Termo de Refere ncia e constituem, em sua maioria, nas seguintes atividades: 

1.9.1. Serviços a serem realizados nas instalaço es hidrossanita rias e pluviais: 

I. Corrigir vazamentos e outras anormalidades nos encanamentos da rede de a gua e esgoto, 
conexo es, registros (internos e externos), torneiras (internas e externas), pias, vasos 
sanita rios, caixas sifonadas, substituindo-os, caso necessa rio; 

II. Corrigir a regulagem de va lvulas e caixas de descarga (internas e externas), va lvulas de 
micto rios, registros, engates, sifo es, caixas sifonadas e outros dispositivos, substituindo-
os, caso necessa rio; 

III. Realizar reparaço es na vedaça o dos metais, substituindo-as, caso necessa rio; 

IV. Reparar metais e louças dos sanita rios, corrigindo ou substituindo o que estiver 
danificado; 

V. Reparar caixas de esgoto, caixas de inspeça o, drenos, galerias de a gua pluvial, 
procedendo a  limpeza e eliminando quaisquer irregularidades; 

VI. Corrigir anormalidades nas redes pluviais, reparando quaisquer vazamentos 
encontrados, com ou sem substituiça o de encanamentos, calhas, bacias, conexo es, 
suportes etc.; 

VII. Corrigir anormalidades nos encanamentos ou conexo es de ramal de abastecimento de 
a gua, consertando ou substituindo registros, va lvulas retentoras, torneiras, boias e 
outros dispositivos hidra ulicos danificados; 

VIII. Corrigir falhas nos sistemas de distribuiça o de a gua, incluindo a manutença o de 
encanamentos, conexo es, registros, flanges, respiros e outros dispositivos hidra ulicos, 
reparando ou substituindo aqueles que estiverem danificados; 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-000 – Brumado-BA 
  

 
 

 

 

26/160 

 
 

IX. Realizar manutença o nos reservato rios de a gua pota vel, corrigindo as irregularidades 
encontradas; 

X. Corrigir entupimentos de redes de esgoto prediais, pias, vasos sanita rios, caixas 
sifonadas, ralos e caixas de inspeça o etc., eliminando-se as causas e na o simplesmente os 
efeitos; 

XI. Executar todas as demais rotinas de manutença o, de acordo com as especificaço es 
te cnicas dos equipamentos hidros-sanita rios e normas vigentes; 

XII. Manter os sistemas de distribuiça o de a gua, quando procedentes de fontes distintas 
(a gua tratada ou a gua bruta, de poços artesianos ou implu vios) em sistemas separadores 
absolutos (pota vel em bebedouro e cozinha e a bruta para os demais usos); 

XIII. Manter os sistemas coletores de a guas pluviais separados, jamais contribuindo para o 
sistema sanita rio e sim para a rede pluvial urbana ou na inexiste ncia desta, para a sarjeta 
do arruamento mais pro ximo; 

XIV. Manter o sistema coletor de a guas usadas (efluentes lí quidos) sempre de acordo com o 
cadastro (isome trico) existente ou em elaboraça o compreendendo; 

XV. Onde e quando houver pu blico com tratamento (Estaça o de Tratamento de Esgoto) 
devidamente implantada, interligar ao sistema pu blico, mas sempre tendo a cautela de 
manter caixas de passagens devidamente sifonadas; 

XVI. Onde e enquanto na o houver coleta pu blica com tratamento (Estaça o de Tratamento de 
Esgoto) a  disposiça o do imo vel em questa o, dever-se-a  manter o sistema de fossa se ptica 
como sistema separador absoluto em que as a guas cloacais sa o destinadas a  fossa se ptica 
e as demais a guas usadas destinadas a  caixa de passagem receptora dos efluentes da 
fossa se ptica e da caixa de gordura. Desta caixa de passagem (mistura o efluente sera  
lançado em sumidouro ou na rede de a guas pluviais mais pro ximas, caso as condiço es 
locais inviabilizem a construça o de sumidouros); 

XVII. Em ambos os casos, as caixas de gordura devera o ser inspecionadas e limpas em perí odo 
de tempo proporcional a intensidade de uso de cada estabelecimento. 

1.9.2. Serviços a serem realizados nas instalaço es civis: 

I. Corrigir falhas em telhados e suas estruturas, checando a proteça o dos rufos, capacidade 
de escoamento e pontos de interfere ncia, de forma a identificar anomalias; 

II. Realizar eventuais correço es em revestimentos de paredes, tetos e pisos (pintura, 
azulejos, cera micas, granitina, granito, rejuntamentos, rodape s, fixaço es, proteço es e 
calafetaça o de juntas); 

III. Realizar eventuais correço es nos revestimentos internos e externos, eliminando a 
existe ncia de trincas, descolamentos, manchas e infiltraço es; 
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IV. Corrigir falhas em forros internos e recuperar os pontos defeituosos, utilizando os 
mesmos materiais anteriormente empregados, de forma a manter o nivelamento e a 
pintura na mesma cor ja  existente; 

V. Realizar regulagem, alinhamento, ajustes de pressa o, lubrificaço es de portas e janelas, 
consertos ou, se necessa rio, substituiça o de fechaduras, travas, dobradiças, molas 
hidra ulicas, cordoalhas, prendedores, puxadores, trincos, incluindo serviços de plaina; 

VI. Realizar pintura de caixas de ince ndio, quadros de distribuiça o ele tricos, quadros 
telefo nicos e molduras de equipamentos de ar-condicionado, corrigindo o que for 
necessa rio; 

VII. Corrigir falhas em calçadas, pa tios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, 
corrima os, alambrados, muros e porto es; 

VIII. Corrigir falhas na estabilidade dos muros e fixaça o dos gradis, regularizando os pontos 
insta veis; 

IX. Realizar correço es na estrutura do concreto armado e de madeira, se existirem 
dilataço es, quebras, trincas, recalques etc.; 

X. Realizar correço es em paredes, eliminando quebras, trincas, fissuras, desgastes, ale m de 
pinturas; 

XI. Realizar correço es, eliminando infiltraço es ou vazamentos em lajes impermeabilizadas e 
marquises e, se necessa rio, proceder a  remoça o da vedaça o existente e realizar nova 
impermeabilizaça o e proteça o meca nica; 

XII. Realizar a revisa o geral de janelas, portas, porto es, suportes de ar-condicionado de 
janela, corrigindo as falhas encontradas ou substituindo partes, quando necessa rio; 

XIII. Realizar a inspeça o geral nas esquadrias, realizando lixamentos, soldas, pinturas, 
vedaço es, regulagens nas fixaço es e remoça o de partes enferrujadas, se necessa rio; 

XIV. Realizar a limpeza das calhas pluviais, substituiça o de telhas, chapins, rufos; 

XV. Realizar a limpeza geral de telhados, marquises, lajes, sistemas de conduça o e 
escoamento de a guas pluviais; - Executar serviços de carpintaria, incluindo lixamento, 
impermeabilizaça o, pintura, reaperto de parafusos, instalaça o ou substituiça o de peças 
como puxadores e fechaduras, com vistas a corrigir ou reparar portas, janelas e 
montagens de mo veis em geral; 

XVI. Realizar reparos, montagem e desmontagem de diviso rias (com ou sem vidro); 

XVII. Realizar instalaça o de extintores de ince ndio, telas de proteça o, quadros, murais, 
acesso rios de banheiro e copa, suportes, etc.; 

XVIII. Todas as estruturas meta licas devera o ser mantidas pintadas com zarca o sempre em 
cores alternadas, de modo a evidenciar a efetiva proteça o daquelas peças; 
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XIX. Realizar limpeza do local apo s a conclusa o do serviço. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A manutença o e conservaça o predial destinados aos pre dios pu blicos relacionados a  
secretaria de sau de do municí pio de Brumado, conforme proposto neste Termo de 
Refere ncia, e  essencial para a conservaça o do patrimo nio do Municí pio de Brumado, 
proporcionando condiço es adequadas e indispensa veis para a realizaça o das atividades 
que compo em a missa o finalí stica do Ente CONTRATANTE, qual seja, a sau de pu blica. 
Dadas as caracterí sticas, o porte, a diversidade e a complexidade das instalaço es das 
edificaço es municipais, os serviços de manutença o e conservaça o predial sa o 
imprescindí veis para preservaça o, conservaça o, bom funcionamento, segurança e 
conforto das edificaço es pu blicas, bem como para preservaça o das caracterí sticas 
originais e condiço es ideais de funcionamento dos equipamentos que compo em o objeto 
deste Termo de Refere ncia, garantindo e prolongando a vida u til dos mesmos. 

2.2. Devido a s suas caracterí sticas te cnicas, a  importa ncia do perfeito funcionamento das 
unidades de sau de do municí pio e a  necessidade imediata de reparo quando da 
ocorre ncia de falhas, os serviços de manutença o preventiva e corretiva do sistema 
hidra ulico, sanita rio, e os serviços de alvenaria e pequenos reparos civis, devem ser 
prestados por meio de ma o-de-obra residente, de forma que o atendimento seja 
realizado de forma ce lere. O nu mero e os tipos de postos propostos foram estabelecidos 
em funça o da complexidade e da necessidade dos serviços. 

2.3. Para melhor controle da administraça o, evitando assim possí veis prejuí zos, e visando 
garantir a boa execuça o do serviço, resolveu-se por manter o objeto em um u nico lote, 
mantendo-se a similaridade do serviço em todos os pontos, mesmo que em endereços 
distintos, preservando a economia pu blica e facilitada fiscalizaça o por parte da 
administraça o. 

2.4. Considerando as dificuldades enfrentadas pelo CONTRATANTE para prever e adquirir 
todas as peças e componentes de reposiça o, ale m dos materiais de uso imediato para a 
realizaça o dos serviços de manutença o predial e de conservaça o, torna-se indispensa vel 
contemplar na contrataça o o fornecimento de peças e materiais de consumo pela 
CONTRATADA, sempre que necessa rio e solicitado pelo CONTRATANTE. Ademais, 
existem materiais que so  sera o utilizados eventualmente, sem condiço es de se prever seu 
uso ou aplicaça o, e, dessa forma, a aquisiça o desse material podera  resultar em prejuí zos 
para a Administraça o, visto que, ale m dos custos com a compra e os recursos dispensados 
com o armazenamento e conservaça o, podem nunca vir a ser utilizados, dada a 
descontinuidade de equipamentos antigos e ineficientes. Dessa forma, o fornecimento 
desses materiais pela CONTRATADA apenas no momento da utilizaça o tera  um custo 
benefí cio justo e compatí vel com os interesses da Administraça o Pu blica. 

2.5. No tocante aos serviços complementares de engenharia de que tratam o Anexo B, 
justifica-se a contrataça o por meio de demanda, uma vez que sa o serviços de natureza 
eventual, na o havendo, com isso, necessidade de manter equipe residente para execuça o 
dos mesmos. Ademais, a prestaça o desses serviços por meio de demanda resultara  em 
economia para a Administraça o, uma vez que o atendimento sera  mais ra pido e o apoio 
te cnico a esses profissionais sera  dado pela equipe residente. 
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2.5.1 Ainda que sejam serviços eventuais, sa o indispensa veis a  manutença o do edifí cio. Por se 
tratarem de serviços por demanda, e por serem serviços que envolvem algumas 
particularidades te cnicas, a execuça o dos mesmos podera  ser subcontratada, desde que 
atendida todas as condiço es legais, e mediante autorizaça o do CONTRATANTE. A 
subcontrataça o dos serviços na o isentara  a CONTRATADA de suas responsabilidades. 

2.6. Sobre a permissiva legal para execuça o indireta dos serviços ora licitados, conve m citar, 
por analogia, o Decreto nº 9.507/2018, que dispo e sobre a contrataça o de serviços pela 
Administraça o Pu blica Federal direta, auta rquica e fundacional, onde e  apresentado um 
rol taxativo dos serviços que na o podera o ser objeto de execuça o indireta, o qual na o 
possui o serviço de conservaça o. 

2.7. Cumpre observar que na o ha  no quadro de pessoal do Ente Contratante categorias 
funcionais que se assemelham com os postos previstos neste Termo de Refere ncia, o que 
respalda, de logo, a execuça o indireta desses serviços. 

2.8. Como se na o bastasse, impende afirmar, ainda que os serviços referenciados neste 
Instrumento, dadas as suas caracterí sticas, enquadram-se no conceito de serviços 
comuns, conforme definido no Decreto 10.024/2019, visto que as atividades 
desenvolvidas pelos profissionais designados para a contrataça o pretendida possuem 
padro es de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificaço es usuais do mercado. 

3. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1 O proponente devera  elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exige ncias 
deste Termo, expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, 
ficando claro que na o sera o admitidas propostas alternativas. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DA EQUIPE TÉCNICA 

4.1 Os serviços continuados objeto deste Termo de Refere ncia devera o compreender as 
atividades previstas no Anexo A, de forma que sejam atendidas plenamente as necessidades 
do CONTRATANTE, conforme orientaço es e especificaço es aqui contidas. 

4.2 Equipe Te cnica: Para a execuça o dos serviços de manutença o predial (preventiva e corretiva 
do sistema hidrossanita rio, bem como  os serviços de alvenaria e pequenos reparos civis em 
geral), com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e ma o-de-obra por conta 
da CONTRATADA, destinados aos pre dios pu blicos do Municí pio de Brumado, a 
CONTRATADA devera  disponibilizar equipe te cnica mí nima composta por 02 (dois) tipos de 
profissionais que ficara o responsa veis pelas unidades relacionadas neste Termo de 
Refere ncia. A equipe te cnica devera  ser composta de: 

DESCRIÇÃO DO POSTO DE TRABALHO TURNO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

PEDREIRO DIURNO 44 HORAS 
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AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇA O E 
REPARO 

DIURNO 
44 HORAS 

4.2.1.  O quantitativo dos postos de trabalho esta  discriminado neste termo de refere ncia, e trata 
da estimativa ma xima a ser demandada para a realizaça o dos serviços. 

4.2.2. Os postos prestara o os serviços de segunda a sexta-feira, das 08h:00m a s 12h:00m e das 
14h:00m a s 18h:00m, e aos sa bados das 08h:00m a s 12h:00m, com jornadas distribuí das 
entre as unidades destinata rias, de forma a manter as depende ncias pu blicas plenamente 
atendida durante todo esse perí odo. A carga hora ria de cada funciona rio sera  de 44 horas 
semanais, distribuí da em escala a ser definida pelo CONTRATANTE no iní cio do contrato. A 
jornada de trabalho e o intervalo para almoço, devera o ser compatí veis com a legislaça o 
vigente, acordo ou convença o coletiva de trabalho que regulamentam a jornada de cada 
profissional. 

4.2.3. O hora rio de prestaça o dos serviços podera  ser alterado, a crite rio da Administraça o, 
previamente informado a  CONTRATADA, desde que na o ultrapasse a carga hora ria 
legalmente estabelecida. 
 

4.2.4. Em situaço es especiais, os serviços devera o ser prestados nos finais de semana e feriados, 
ou fora do hora rio normal de expediente, para atenderem as demandas excepcionais, sem 
o nus adicional ao CONTRATANTE. 

4.2.5. Supervisa o te cnica: A CONTRATADA devera  designar seu responsa vel te cnico, com formaça o 
te cnica de ní vel superior em engenharia, ou equivalente, compatí vel com a funça o e com a 
natureza do contrato, devidamente reconhecido por entidade competente, que devera  
supervisionar, de forma residente, a equipe de trabalho e os serviços por ela executados, no 
mí nimo, 4 vezes por me s, com intervalo mí nimo de 01 (uma) semana entre as visitas. Ao 
final de cada me s, a CONTRATADA devera  elaborar relato rio mensal de atividades realizadas 
por sua equipe, o qual devera  ser assinado pelo supervisor te cnico. 

4.2.5.1. O relato rio de que trata o item anterior, devera  ser entregue junto com a nota fiscal de 
serviços prestados mensalmente. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1 O CONTRATANTE se obriga a: 
 
5.1.1. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente atrave s de pessoa por ela 

credenciada. 

5.1.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cla usulas do contrato e legislaça o vigente. 

5.1.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos a  CONTRATADA, apo s o cumprimento das 
formalidades legais. 

5.1.4. Permitir aos te cnicos, encarregados da prestaça o dos serviços, o acesso a s depende ncias 
da Instituiça o, possibilitando-lhes executar os serviços e as verificaço es te cnicas 
necessa rias. 
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5.1.5. Na o permitir que pessoas estranhas a  CONTRATADA examinem ou provoquem qualquer 
alteraça o nos serviços do presente objeto, salvo autorizaça o pre via justificada. 

5.1.6. Fornecer a  CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessa rios para execuça o dos 
serviços e demais informaço es que estes venham a solicitar para o desempenho dos 
serviços ora contratados. 

5.1.7. Disponibilizar instalaço es sanita rias para uso dos empregados. 

5.1.8. Aplicar sanço es ou rescindir o contrato, no caso de inobserva ncia pela CONTRATADA de 
quaisquer das cla usulas e condiço es estabelecidas no Contrato. 

5.1.9. Efetuar a fiscalizaça o e o acompanhamento da execuça o dos serviços, por meio de 
servidor especialmente designado, devendo este fazer anotaço es e registros julgados 
necessa rios de todas as ocorre ncias e determinar o que for necessa rio a  regularizaça o 
das falhas ou defeitos observados. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1. A CONTRATADA se obriga a: 

6.1.1. Encaminhar a  Secretaria Municipal de Sau de, em ate  30 (trinta) dias apo s o iní cio da 
execuça o dos serviços, os seguintes documentos: 

I. Anotaça o de Responsabilidade Te cnica - ART sobre os serviços objeto deste Termo de 
Refere ncia, registrada no CREA; 

II. Ficha dos empregados designados para comporem a equipe residente contendo as 
informaço es pessoais e profissionais; 

III. Co pia de documento que comprove o ví nculo empregatí cio do funciona rio com a 
empresa. 

6.1.2. Empregar pessoal habilitado para a execuça o dos serviços, observando o quantitativo e 
a qualificaça o mí nima exigida, bem como as exige ncias previstas na legislaça o pertinente. 

6.1.3. Implantar, imediatamente apo s o iní cio do contrato, a ma o-de-obra nos respectivos 
postos, nos hora rios fixados na escala de serviço e iniciar as rotinas de manutença o 
preventiva de cada sistema (ele trico, hidra ulico, bombas etc.). 

6.1.4. Preparar rigorosamente os empregados que ira o prestar serviços no CONTRATANTE, 
orientando-os para que se comportem sempre de forma cordial e se apresentem sempre 
dentro dos padro es de eficie ncia e higiene compatí veis com o local de prestaça o dos 
serviços. 

6.1.5. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado por meio de cracha s, 
fornecendo lhes uniforme completo e em conformidade com as normas de segurança. O 
uniforme de cada funciona rio, a ser fornecido gratuitamente, devera  ser novo e composto 
por, no mí nimo, os itens abaixo, que sera o fornecidos durante o ano: 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-000 – Brumado-BA 
  

 
 

 

 

32/160 

 
 

TURNO DESCRIÇÃO QUANTIDADE POR FUNCIONÁRIO 

1 CALÇA JEANS 2 

2 CAMISETA POLO MANGA CURTA 2 

3 BOTA DE SEGURANÇA 1 

4 MEIA 2 

6.1.6. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços conforme previsto 
neste instrumento, sem interrupça o, seja por motivo de fe rias, descanso semanal, licença, 
greve, falta ao serviço e demissa o de empregados, que na o tera , em hipo tese alguma, 
qualquer relaça o de emprego com o CONTRATANTE. 

6.1.6.1. No caso de falta ao trabalho, a CONTRATADA devera  apresentar empregado substituto, 
com qualificaça o equivalente, no prazo ma ximo de 02 (duas) horas apo s tomar 
conhecimento da ause ncia do funciona rio, seja por meio de comunicaça o do 
CONTRATANTE ou pelo encarregado de turma, devidamente uniformizado e portando 
cracha  de identificaça o. 

6.1.6.2. Cabera  ao encarregado de turma residente informar a CONTRATADA o quanto antes, de 
forma que a mesma providencie as reposiço es. A CONTRATADA devera  orientar os 
demais funciona rios quanto aos procedimentos em caso de falta do encarregado, de 
forma que o posto seja coberto dentro do prazo estabelecido no item anterior. 

6.1.7. Responsabilizar-se por todas as despesas, encargos e obrigaço es sociais, trabalhistas, 
previdencia rias e fiscais de seus empregados. 

6.1.7.1. O na o recolhimento das contribuiço es sociais da Previde ncia Social e do FGTS dos 
empregados, bem como o na o pagamento do sala rio no prazo fixado, sera  considerado 
como falta grave, caracterizada como falha na execuça o do Contrato, podendo dar ensejo 
a  rescisa o da avença, sem prejuí zo da aplicaça o das demais sanço es cabí veis. 

6.1.8. Repassar imediatamente os casos na o solucionados pela equipe residente ao pessoal de 
suporte da CONTRATADA, informando de imediato o CONTRATANTE acerca da situaça o, 
de forma que a equipe de suporte solucione, o quanto antes, os problemas. 

6.1.9. Executar todos os serviços rigorosamente de acordo com as especificaço es contidas 
neste instrumento, assim como nos manuais de serviços dos equipamentos que 
compo em o objeto deste Termo de Refere ncia. 

6.1.10. Manter o seu pessoal devidamente equipado, disponibilizando, conforme estabelece este 
Termo de Refere ncia, todos os instrumentos e ferramentas necessa rios a  perfeita 
execuça o dos serviços, os quais devera o ficar sob a responsabilidade de seus funciona rios 
e devendo ser substituí das sempre que necessa rio. 
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6.1.10.1. Paralisar imediatamente os serviços caso o CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizaça o, 
verifique que os empregados na o estejam devidamente equipados ou munidos de EPIs, 
ficando o o nus pela paralisaça o por conta da CONTRATADA, ale m da sujeiça o desta a s 
penalidades cabí veis. 

6.1.11. Responsabilizar-se pelo depo sito e guarda dos materiais, ferramentas, instrumentos e 
equipamentos alocados para execuça o dos serviços, na o cabendo ao CONTRATANTE 
qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros 
fatos que possam ocorrer. 

6.1.12. Disponibilizar outros equipamentos e/ou ferramentas, ale m dos ja  elencados neste 
Termo de Refere ncia, caso haja necessidade ou quando houver impossibilidade de se 
executar serviços mais complexos com os equipamentos e ferramentas dos kits ba sicos 
dos funciona rios. 

6.1.13. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
nas depende ncias do CONTRATANTE. 

6.1.14. Consertar os aparelhos e/ou equipamentos em sua oficina, quando tecnicamente 
necessa rio, em prazo na o superior a 05 (cinco) dias u teis, responsabilizando-se pelos 
equipamentos e/ou acesso rios que porventura necessitem ser retirados, bem como pelo 
transporte e seus custos e instalando, quando for o caso, outro equipamento, sem o nus 
adicional para o CONTRATANTE, ate  que o conserto seja concluí do. 

6.1.15. Prestar todos os esclarecimentos solicitados, emitir relato rio detalhado assinado por 
responsa vel te cnico, atender prontamente a todas as reclamaço es, sempre que solicitado 
pelo CONTRATANTE. 

6.1.16. Assumir inteira responsabilidade pela execuça o dos serviços, inclusive o o nus pelo 
desperdí cio de material empregado nas manutenço es preventivas e corretivas, na o 
sendo, estes, e nos casos que se apliquem, ressarcidos pelo CONTRATANTE. 

6.1.17. Fornecer ma o-de-obra qualificada, evitando-se atrasos na execuça o e serviços 
incompatí veis com o solicitado. 

6.1.18. Manter o CONTRATANTE permanentemente informada e atualizada sobre nu mero 
telefo nicos e e-mails para contato e chamados de emerge ncia. 

6.1.19. Manter durante a vige ncia do contrato todas as condiço es de habilitaça o e qualificaça o 
que ensejaram sua contrataça o, informando ao CONTRATANTE a supervenie ncia de 
qualquer fato ou ato que venha a modificar as condiço es ja  descritas. 

6.1.20. Responsabilizar-se pelos danos ou prejuí zos causados ao patrimo nio do CONTRATANTE 
ou de terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados, ficando obrigada a 
promover a devida restauraça o ou ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 
(trinta) dias, contados a partir da comprovaça o de sua responsabilidade. 

6.1.20.1. Caso na o o faça no prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar 
o valor correspondente da garantia e/ou dos pagamentos devidos, sem prejuí zo de poder 
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denunciar a CONTRATADA de pleno direito. A fiscalizaça o ou o acompanhamento dos 
serviços por parte do CONTRATANTE na o excluem ou reduzem a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

6.1.21. Atender aos chamados de emerge ncia conforme especificado neste Termo de Refere ncia. 

6.1.22. Cumprir a legislaça o e as normas relativas a  Segurança e Medicina do Trabalho, 
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteça o 
Individual (EPIs) adequados, instruindo-os quanto a s necessidades de cumprir as 
normas assim como os regulamentos da Instituiça o. 

6.1.23. Apresentar ao CONTRATANTE, relato rio te cnico mensal dos serviços executados, 
classificando-os de acordo com a a rea de execuça o, se rede hidra ulica, marcenaria ou 
outros, separando-os e ordenando-os por data e seus respectivos subtotais e totais, 
devendo este relato rio ser apresentado anteriormente ou, no ma ximo, junto com a nota 
fiscal do me s, sendo sua apresentaça o obrigato ria. 

6.1.24. Informar nos relato rios mensais, quando do remanejamento ou instalaça o de novos 
pontos de ar condicionado ou hidra ulico, toda e qualquer alteraça o na localizaça o e 
identificaça o dos mesmos a  a rea fiscalizadora do CONTRATANTE, entre outras 
informaço es importantes referente aos serviços prestados, formando verdadeiros “as 
built” (como construí do) a ser assinado pelo encarregado da CONTRATADA ao 
CONTRATANTE. 

6.1.25. A CONTRATADA, sem prejuí zo das responsabilidades contratuais e legais, mediante 
autorizaça o do CONTRATANTE, podera  subcontratar apenas os serviços eventuais deste 
Termo de Refere ncia. 

6.1.25.1. Em qualquer hipo tese de subcontrataça o, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execuça o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisa o e 
coordenaça o das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaço es contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontrataça o. 

6.1.26. Na o permitir que seus funciona rios executem quaisquer outras atividades durante o 
hora rio em que estiverem prestando serviço ao CONTRATANTE. 

6.1.27. Zelar pela a rea que lhe for entregue para uso, bem como pelos mo veis e utensí lios ali 
existentes, reparando-os ou substituindo-os por sua conta quando danificados ou 
extraviados, mediante pre via comunicaça o ao CONTRATANTE, restituindo-os nas 
mesmas condiço es e quantidades em que lhes foram entregues para uso, ao te rmino do 
contrato. 

6.1.27.1. Fica vedado, terminantemente, o uso destes locais como alojamento ou moradia de 
pessoal ou fim diverso do permitido, mesmo que transitoriamente. 

6.1.28. Implantar adequadamente o planejamento, a execuça o e supervisa o permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operaça o correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
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meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as depende ncias do 
CONTRATANTE. 

6.1.29. Orientar seu encarregado para que o mesmo lidere a equipe residente de forma 
profissional e eficiente, promovendo a interaça o e organizaça o dos profissionais, 
coordenando os trabalhos, as Ordens de Serviços, distribuiça o das atividades, controlar 
a distribuiça o e aplicaça o de materiais adequadamente, diligenciando para a perfeita 
execuça o dos serviços e para comportamento adequado dos funciona rios. 

6.1.30. Recolocar nos seus respectivos lugares, mo veis e equipamentos retirados ou 
remanejados para execuça o de serviços, realizando, ao final, a limpeza do local, de forma 
a removerem entulhos, sobras e demais resí duos. 

6.1.31. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou 
dificuldade que impossibilite a execuça o dos serviços contratados, de forma que sejam 
tomadas as provide ncias necessa rias para que os problemas sejam solucionados. 

6.1.32. Controlar a freque ncia dos empregados residentes nas unidades destinata rias dos 
serviços contratados. 

6.1.33. Informar ao CONTRATANTE, com a antecede ncia mí nima de 24 (vinte e quatro) horas, e 
de forma expressa, sempre que houver necessidade de alteraço es, substituiço es, 
excluso es ou incluso es de empregados, apresentado os motivos para tanto. 

6.1.34. Na o permitir a utilizaça o dos telefones, computadores ou outros recursos 
disponibilizados pelo CONTRATANTE para usos em cara ter particular, salvo por motivo 
imperioso. Sera  deduzido da fatura mensal correspondente, qualquer valor referente ao 
uso indevido dos telefones que, comprovadamente, tenha sido feito por empregado da 
CONTRATADA, salvo aqueles por necessidade do serviço. 

6.1.35. Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessa rias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal su bito, inclusive atendimento em casos de 
emerge ncia. 

6.1.36. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse 
do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em raza o da execuça o dos 
serviços, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

6.1.37. Na o utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer 
atividades de divulgaça o empresarial, como, por exemplo, em carto es de visita, anu ncios 
e impressos, sob pena de rescisa o do contrato. 

6.1.38. Manter registrados os seus empregados em conformidade com o disposto na CLT, bem 
como se comprometer a mante -los enquadrados nos cargos que efetivamente exerçam, 
praticando os sala rios previstos na sua proposta de preços e em conformidade com a 
Convença o Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho vigente, aplica vel 
para cada profissional. 
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6.1.39. A CONTRATADA esta  obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por 
meio de senha pro pria, aos sistemas da Previde ncia Social e da Receita Federal, com o 
objetivo de verificar se as suas contribuiço es previdencia rias foram recolhidas. 

6.1.40. A CONTRATADA esta  obrigada a oferecer todos os meios necessa rios aos seus 
empregados para a obtença o de extratos de recolhimentos das contribuiço es sociais da 
Previde ncia Social e do FGTS sempre que solicitado pela fiscalizaça o. 

7. DAS NORMAS DE EXECUÇÃO E DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E COMPONENTES 
DE REPOSIÇÃO. 

7.1. Os serviços contí nuos de manutença o predial sera o realizados de acordo com o Anexo A 
– Serviços Contí nuos, deste Termo de Refere ncia. 

7.2. Os serviços eventuais sera o realizados em conformidade com o Anexo B – Serviços 
Eventuais, conforme demanda do CONTRATANTE. 

7.3. Os equipamentos, ferramental e EPIs constantes do Anexo C e D deste Termo de 
Refere ncia sera o disponibilizados pela CONTRATADA tanto na prestaça o dos serviços 
contí nuos descritos no Anexo A, quanto dos serviços eventuais elencados no Anexo B, 
sem o nus adicional para o CONTRATANTE. 

7.4. Os serviços contí nuos, nos quais seja necessa rio a utilizaça o de materiais e/ou peças 
constantes no Anexo A deste Termo de Refere ncia, sera o remunerados pelos preços 
apresentados pela licitante, que compora o sua proposta. 

7.5. Os valores unita rios de cada material, peça e/ou serviço eventual listados no Anexo A 
sera o aqueles propostos pela licitante, os quais constara o em Planilha de Custo Anual dos 
materiais de consumo e peças para serviços contí nuos. 

7.6. As composiço es de serviço utilizadas sera o, sempre que possí vel, aquelas constantes da 
mais recente tabela SINAPI de composiço es analí ticas, referente ao Estado da Bahia. 

7.7. E  vetada a inclusa o nos orçamentos de materiais na o especificados na Tabela do Anexo A 
deste Termo de Refere ncia. 

7.8. Os valores decorrentes do uso dos materiais previstos na Tabela do Anexo A deste Termo 
de Refere ncia sera o faturados mensalmente, mediante apresentaça o da respectiva Nota 
Fiscal, juntamente com os valores da ma o-de-obra. 

7.9. Os serviços, quer contí nuos ou eventuais, somente sera o considerados executados 
mediante a aprovaça o, pela Fiscalizaça o, de todas as etapas, incluí das a retirada dos 
entulhos, a reconstituiça o das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa 
limpeza das a reas afetadas. 

8. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS POSTOS DE TRABALHO 

8.1. Os serviços de que tratam o objeto deste Termo de Refere ncia devera o ser prestados nas 
Unidades de Sau de do municí pio de Brumado, elencadas abaixo: 
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XII. Hospital Municipal Professor Magalha es Neto; 

XIII. Unidades Ba sicas de Sau de Altino Elizeu de Souza, Dr. Arlindo Magno Stanchi, Dr. 
Fernando Luiz Gonçalves Trindade, Dr. Newton Alves de Castro, Dr. Paulo Oliveira Vargas, 
Ivaneide das Neves Santos Teixeira, Joaquim de Castro Donato, Juve ncio de Souza Lima, 
Keila Franciole Lima Alves Teixeira, Leobino Jose  de Souza, Liziane dos Santos Alves, 
Marcioní lio Rodrigues dos Santos, Raimundo Fernandes, Rubem Alves Teixeira, Sinval 
Neves e Wilson Tibo; 

XIV. Vigila ncia Epidemiolo gica; 

XV. Centro de Atença o Psicossocial – CAPS I; 

XVI. SAMU 192; 

XVII. Centro de Especialidades Odontolo gicas – CEO; 

XVIII. Laborato rio Central – LACEN; 

XIX. Tratamento Fora de Domicí lio – TFD; 

XX. Policlí nica Manoel Fernandes dos Santos; 

XXI. Central de Marcaça o; 

XXII. Farma cia Ba sica. 

8.2. Para formulaça o da proposta, devera o ser considerados os quantitativos de postos de 
serviços abaixo especificados: 

LOTE DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE POSTOS 

GLOBAL 

PEDREIRO 3 

AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇA O E REPARO 3 

8.2.1. Este quantitativo trata apenas da estimativa, podendo ser solicitado uma quantidade 
menor a depender da demanda. 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. Devera  ser apresentada proposta de preços em conformidade com este Termo de 
Refere ncia e seus Anexos. 

9.2. Os valores cotados devera o levar em consideraça o os serviços pretendidos, bem como 
todos os tributos e despesas diretas e indiretas necessa rias a  prestaça o dos serviços, 
encargos sociais, lucro e taxa de administraça o, ale m dos custos com ma o de obra, 
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materiais de consumo, equipamentos, ferramentas, instrumentos, peças de reposiça o e 
acesso rios. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. No caso de inexecuça o total ou parcial do contrato, podera o ser aplicadas a  CONTRATADA 
as seguintes sanço es administrativas, cumuladas ou isoladamente: 

I. Adverte ncia; 

II. Multa; 

III. Suspensa o tempora ria de participaça o em licitaça o e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE por prazo na o superior a 02 (dois) anos; 

IV. Declaraça o de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraça o Pu blica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniça o ou ate  que seja promovida 
a reabilitaça o. 

10.2. A sança o de adverte ncia podera  ser aplicada nos seguintes casos: 

I. Descumprimento parcial das obrigaço es e responsabilidades assumidas 
contratualmente; 

II. Outras ocorre ncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços, 
a crite rio do CONTRATANTE, desde que na o caiba a aplicaça o de sança o mais grave. 

10.3. A CONTRATADA podera  ficar impedida de licitar e contratar com o Municí pio de 
Brumado pelo prazo de ate  5 (cinco) anos, conforme art. 7º, da Lei nº 10.520/2002, se: 

I. Na o assinar o contrato ou ata de registro de preços; 

II. Deixar de entregar documentaça o exigida no edital; 

III. Apresentar documentaça o falsa; 

IV. Na o mantiver a proposta; 

V. Comportar-se de modo inido neo; 

VI. Fazer declaraça o falsa; 

VII. Cometer fraude fiscal; 

VIII. Falhar ou fraudar a execuça o do contrato; 

IX. Ensejar o retardamento da execuça o do objeto. 

10.3.1. Para fins do Inciso V, reputar-se-a o inido neos atos tais como os descritos nos artigos 92, 
para grafo u nico, 96 e 97, para grafo u nico, da Lei nº 8.666/1993. 
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10.3.2. Para as condutas descritas nos Incisos de I a VII, sera o aplicadas multas ao contratado de 
ate  30% (trinta por cento) do valor anual do contrato. 

10.3.3. Na ocorre ncia dos Incisos VIII e IX, podera  ser aplicada multa nas seguintes condiço es: 

I. 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso no iní cio da execuça o dos 
serviços, ate  o ma ximo de 7% (sete por cento); 

II. Ate  o ma ximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecuça o parcial 
do contrato; 

III. Ate  20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecuça o total do contrato. 

10.4. Sera  configurada a inexecuça o parcial do objeto quando houver paralisaça o da prestaça o 
dos serviços de forma injustificada por mais de 7 (sete) dias. 

10.5. Sera  configurada a inexecuça o total do objeto, quando: 

I. Houver atraso injustificado, do iní cio dos serviços, por mais de 7 (sete) dias apo s a 
emissa o da ordem de serviço; 

II. Todos os serviços executados na o forem aceitos pela fiscalizaça o por na o atenderem a s 
especificaço es, nos primeiros 30 (trinta) dias da prestaça o dos serviços. 

10.6. Nenhuma sança o sera  aplicada sem o devido processo administrativo, garantido o direito 
de apresentaça o de defesa pre via no prazo de 5 (cinco) dias u teis a contar da data da 
intimaça o da CONTRATADA, conforme artigo 87, § 2º, da lei 8.666/1993. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento sera  efetuado mensalmente em moeda corrente nacional, por interme dio 
de ordem banca ria e de acordo com as condiço es constantes na proposta da empresa e 
aceita pelo Municí pio de Brumado em favor da CONTRATADA, mediante apresentaça o da 
respectiva nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente. 

11.2. O pagamento sera  efetuado ate  o 5º (quinto) dia u til do me s subsequente ao da execuça o 
dos serviços. 

11.3. Para execuça o do pagamento, a CONTRATADA devera  emitir nota fiscal sem rasuras e 
com prazo de validade vigente, devendo constar, como beneficia rio/cliente, o Fundo 
Municipal de Sau de, CNPJ nº 13.759.150/0001-25. 

11.4. Devera  constar na Nota Fiscal as seguintes informaço es: 

I. Endereço, CNPJ, nu mero da Nota de Empenho, valor dos serviços prestados, nu mero do 
banco, da age ncia e da conta corrente da CONTRATADA e a descriça o clara dos serviços 
prestados; 
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II. A alí quota do Imposto Sobre Serviço - ISS incidente sobre o valor da Nota Fiscal e seu 
fundamento legal, conforme Lista de Serviços anexa a  Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003 e de legislaça o municipal pertinente, para fins de retença o tributa ria. 

11.5. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor 
devido sera  atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate  a data 
do efetivo pagamento, pelo I ndice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA mediante 
aplicaça o da seguinte fo rmula: 

I. AF = [(1 + IPCA/100) N/30 -1] x VP, onde: 

a) AF = atualizaça o financeira; 

b) IPCA = percentual atribuí do ao I ndice de Preços ao Consumidor Amplo, com 
vige ncia a partir da data do adimplemento da etapa; 

c) N = nu mero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo 
pagamento; 

d) VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

11.6. Nenhum pagamento sera  efetuado a  CONTRATADA enquanto pendente de liquidaça o 
qualquer obrigaça o financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimple ncia contratual. 

11.7. O Contratante fica reservado o direito de na o efetuar o pagamento se, no ato da aceitaça o, 
a execuça o do objeto na o estiver em conformidade com as especificaço es estipuladas. 

11.8. O atraso na apresentaça o, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos, exigidos 
como condiça o para pagamento, acarretara  prorrogaça o automa tica do prazo em igual 
nu mero de dias de vencimento da obrigaça o do CONTRATANTE. 

11.9. A prorrogaça o do prazo de pagamento na o exime a CONTRATADA de promover o 
pagamento dos empregados nas datas regulamentares, nem das obrigaço es sociais e 
trabalhistas. 

11.10. A consulta relativa a  regularidade fiscal, exigida na habilitaça o, sera  feita previamente a 
cada pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo pro prio e 
ficando o efetivo pagamento a ela condicionado. 

11.11. A CONTRATADA devera  encaminhar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de 
regularidade fiscal, quando a comprovaça o na o puder ser feita por consulta ao SICAF, 
independentemente de solicitaça o do CONTRATANTE. 

11.12. A CONTRATADA devera  encaminhar, juntamente com a nota fiscal, para comprovaça o da 
regularidade trabalhista, a comprovaça o do adimplemento dos sala rios e encargos 
trabalhistas dos funciona rios postos a  disposiça o do CONTRATANTE para prestaça o dos 
serviços. 
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11.13. Constatada a situaça o de irregularidade da CONTRATADA, a mesma sera  notificada, por 
escrito, para, num prazo de 05 (cinco) dias u teis, prorroga veis por igual perí odo, 
regularizar tal situaça o ou, no mesmo prazo, apresentar defesa. 

11.14. O pagamento da nota fiscal ficara  retido, ate  que se regularize as pende ncias quanto a  
documentaça o relativa a  regularidade fiscal. 

12. DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

12.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigaço es fiscais, trabalhistas 
e previdencia rias, a CONTRATADA devera  entregar ao setor responsa vel pela fiscalizaça o 
dos documentos do contrato, juntamente com a Nota Fiscal, ou quando solicitado, 
comprovantes do cumprimento das obrigaço es trabalhistas e previdencia rias. 

13. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1. O Contrato tera  vige ncia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

13.2. O contrato podera  ser prorrogado, mediante termo aditivo, a cada 12 (doze) meses, por 
iguais e sucessivos perí odos, ate  o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos 
os requisitos abaixo enumerados de forma simulta nea, e autorizado formalmente pela 
autoridade competente: 

I. Os serviços tenham sidos prestados regularmente; 

II. A CONTRATADA na o tenha sofrido qualquer puniça o de natureza pecunia ria; 

III. O CONTRATANTE ainda tenha interesse na realizaça o do serviço; 

IV. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para O CONTRATANTE; 

V. A CONTRATADA concorde com a prorrogaça o. 

13.3. O valor do contrato sera  considerado vantajoso para a Administraça o quando for igual 
ou inferior ao estimado pela Administraça o para a realizaça o de nova licitaça o. 

14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1. O acompanhamento e fiscalizaça o, para o fiel cumprimento e execuça o do Contrato, sera o 
feitos pela servidora Eliete Cabral dos Santos, a quem cabera  a responsabilidade de fazer 
cumprir, rigorosamente, os prazos, condiço es e disposiço es do supracitado Contrato, bem 
como comunicar a s autoridades competentes quaisquer eventualidades que gere a 
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

14.2. Nos atos referentes a  fiscalizaça o e o acompanhamento da execuça o dos serviços, o 
CONTRATANTE sera  representado pelo Fiscal do Contrato nomeado por meio de Portaria 
especí fica e, em seus impedimentos e afastamentos legais, por seu substituto, igualmente 
designado. 
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14.3. Na fiscalizaça o, o Fiscal do Contrato devera  fazer anotaço es e registros de todas as 
ocorre ncias, determinando o que for necessa rio a  regularizaça o das falhas ou defeitos 
observados. 

15. DA GARANTIA 

15.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigaço es contratuais assumidas, 
inclusive indenizaça o a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 
apresentara  garantia anual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato em uma 
das modalidades estabelecidas no art. 56, § 2º, da Lei n° 8.666/1993, no prazo de ate  10 
(dez) dias u teis apo s a data da assinatura deste Contrato, prorroga veis por igual perí odo, 
a crite rio do CONTRATANTE. 

15.2. A inobserva ncia do prazo fixado para apresentaça o da garantia acarretara  a aplicaça o de 
multa de 0,07% (sete cente simos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, ate  o 
limite de 2% (dois por cento). 

15.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administraça o a promover a 
rescisa o do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cla usulas, 
conforme dispo em os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/1993. 

15.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara  o pagamento de: 

I. Prejuí zos advindos do na o cumprimento do objeto do contrato; 

II. Prejuí zos diretos causados a  Administraça o decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execuça o do contrato; 

III. Multas morato rias e punitivas aplicadas pela Administraça o a  CONTRATADA; 

IV. Obrigaço es trabalhistas e previdencia rias de qualquer natureza, na o adimplidas pela 
CONTRATADA, quando couber. 

15.5. O garantidor na o e  parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuí zos e/ou aplicar sanço es a  CONTRATADA. 

15.6. A garantia devera  vigorar durante todo o perí odo de vige ncia contratual, mantendo-se 
va lida ate  3 (tre s) meses apo s o te rmino do Contrato, devendo ser renovada a cada 
prorrogaça o. 

15.7. Havendo opça o pela modalidade cauça o em dinheiro, o valor devera  ser depositado em 
conta-cauça o cujos dados sera o fornecidos pelo CONTRATANTE. 

15.8. A garantia sera  considerada extinta: 

I. Com a devoluça o da apo lice, carta fiança ou autorizaça o para o levantamento de 
importa ncias depositadas em dinheiro a tí tulo de garantia, acompanhada de declaraça o 
da Administraça o, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu 
todas as cla usulas do contrato; 
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II. Apo s o prazo estabelecido no subitem 15.6., que podera  ser estendido em caso de 
ocorre ncia de sinistro.  

15.9. A garantia somente sera  liberada ante a comprovaça o de que a empresa pagou todas as 
verbas resciso rias trabalhistas decorrentes da contrataça o, e que, caso esse pagamento 
na o ocorra ate  o fim do segundo me s apo s o encerramento da vige ncia contratual, a 
garantia sera  utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 
Administraça o. 

15.10. O Municí pio de Brumado executara  a garantia na forma prevista na legislaça o que rege a 
mate ria. 

15.11. Havendo repactuaça o de preços, acre scimo ou supressa o de serviços, a garantia sera  
acrescida ou devolvida, guardada a proporça o de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
resultante da alteraça o, conforme o art. 56 § 4º, da Lei 8.666/1993. 

15.12. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigaça o, inclusive 
indenizaça o a terceiros, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposiça o no prazo 
de 5 (cinco) dias, contados da data em que for notificada, pelo CONTRATANTE. 
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SUB-ANEXO A – ROTINAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS  

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.3 Sera o desenvolvidos serviços de conservaça o manutença o predial nos pre dios pu blicos 
especificados no termo de refere ncia, com fornecimento de peças, materiais de consumo, 
insumos e ma o-de-obra por conta da empresa contratada. Os serviços de manutença o 
predial compreendem a manutença o preventiva e corretiva do sistema hidrossanita rio, 
bem como os serviços de alvenaria e pequenos reparos civis em geral, observada a 
periodicidade mí nima prevista neste anexo e sempre que ocorram fatos que determinem 
a intervença o. 

2.3 Essas intervenço es tera o o cara ter preventivo e corretivo, e sera o executadas pela 
CONTRATADA por meio de serviços caracterizados como verificaço es, reparos, 
substituiço es, inspeço es, exames, mediço es, limpezas, lubrificaço es, testes, regulagens, 
reaperto, fixaço es, recolocaço es, substituiça o, pintura, repintura, solda etc. 

3.3 Nos serviços de manutença o preventiva, todos os gastos envolvidos com ma o de obra, 
materiais e equipamentos devera o ser fornecidos pela CONTRATADA, sem quaisquer 
encargos adicionais para o Municí pio de Brumado. 

4.3 A finalidade ba sica desses serviços sera  a de manter as instalaço es prediais em perfeito 
estado de conservaça o, propiciando um ininterrupto e perfeito funcionamento dos 
mesmos e a detecça o de desgastes ou defeitos para sua imediata correça o pela 
CONTRATADA. 

5.3 Dessa forma, todas as aço es que visem manter as instalaço es prediais em perfeito estado 
de conservaça o devera o ser desenvolvidas sempre que necessa rio, mesmo que na o 
constem neste Anexo, pois este e  uma sí ntese dos serviços a serem realizados. 

6.3 Todas as inspeço es a seguir descritas gerara o relato rios descritivos minuciosos, os quais 
sera o examinados pela equipe te cnica do setor de engenharia do Municí pio de Brumado. 

7.3 As rotinas abaixo se constituem de verificaço es que produzira o diagno sticos para 
proceder-se a  imediata correça o das anomalias encontradas pela CONTRATADA, dentro 
do escopo da manutença o preventiva e corretiva, sob responsabilidade da CONTRATADA: 

2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.3 BANHEIROS, COPAS E COZINHAS 

2.1.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. DIARIAMENTE: 
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a) Verificaça o de entupimentos em vasos sanita rios, pias e ralos e sana -los; 

b) Verificaça o de vazamentos em vasos sanita rios, pias, registros, va lvulas de 
descarga, torneiras e engates e sana -los; 

c) Limpeza das caixas de gordura do restaurante; 

d) Verificar o estado de conservaça o de ferragens e louças dos sanita rios e trocar as 
danificadas; 

e) Verificar a regulagem das va lvulas e caixas de descarga, torneiras (internas e 
externas), va lvulas de micto rios, registros, trocar reparos, quando necessa rio; 

f) Verificar se todos os metais esta o com sua vedaça o em estado de conservaça o e 
corrigir as irregularidades; 

g) Inspecionar e desobstruir as calhas de piso; 

h) Verificar o estado de vedaça o dos registros; 

i) Verificaça o do funcionamento das va lvulas de descarga; 

j) Verificaça o dos funcionamentos das torneiras; 

k) Verificaça o do estado das pias e vasos; 

l) Verificaça o de obstruça o nas pias, vasos e drenos; 

m) Verificaça o do funcionamento das va lvulas dos sanita rios; 

n) Verificar caixas e ralos sifonados secos. 

II. SEMANALMENTE: 

a) Limpeza das caixas de gorduras das copas. 

 

III. MENSALMENTE: 

a) Limpeza na caixa geral do esgoto. 

2.3 RAMAL PREDIAL 

2.2.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. DIARIAMENTE: 

a) Efetuar a leitura dos hidro metros e verificaça o de seu estado de conservaça o e do 
ramal predial; 
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b) Verificar o aspecto da a gua fornecida pela concessiona ria pu blica. 

II. SEMANALMENTE: 

a) Verificar o estado de funcionamento das va lvulas eliminato rias de ar, efetuando-se 
a limpeza interna dos equipamentos e dos abrigos dos hidro metros onde as 
va lvulas se encontram. 

2.3 BOMBAS DE RECALQUE, DE A GUA FIRA, DE ESGOTOS E DE A GUAS PLUVIAIS 

2.3.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. DIARIAMENTE: 

a) Operaça o do sistema; 

b) Verificaça o do funcionamento ele trico e meca nico das bombas; 

c) Controle do gotejamento de a gua pelas gaxetas; 

d) Verificaça o do superaquecimento dos motores e mancais; 

e) Inspeça o do funcionamento das chaves boias de regulagem de a gua superiores e 
inferiores; 

f) Verificaça o do ní vel de o leo lubrificante; 

g) Verificaça o da existe ncia de ruí dos anormais, ele tricos ou meca nicos; 

h) Inspeça o na tubulaça o e conexo es hidra ulicas; 

i) Inspeça o nas va lvulas e registro de o leos da tubulaça o hidra ulica; 

j) Inspeça o dos filtros de a gua; 

k) Verificaça o da existe ncia de fusí veis queimados. 

l) Testar o funcionamento das bombas; 

m) Inspecionar os terminais ele tricos nas caixas de ligaça o; 

n) Inspecionar o funcionamento das boias superiores; 

o) Inspecionar o funcionamento das boias inferiores; 

p) Inspecionar os cabos de alimentaça o do quadro geral das bombas. 

II. SEMANALMENTE: 

a) Inspeça o no funcionamento das va lvulas de retença o; 
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b) Verificaça o do estado das gaxetas; 

c) Verificaça o das luvas de acoplamento; 

d) Verificaça o do estado de conservaça o das bases e chumbadores; 

e) Verificaça o do estado e o leo lubrificante; 

f) Mediça o de amperagem dos motores; 

g) Aferiça o da amperagem dos moto-bombas. 

III. MENSALMENTE: 

a) Mediça o da resiste ncia de isolamento dos motores mantendo-a dentro das normas; 

b) Verificaça o do alinhamento do eixo bombas e motores; 

c) Mediça o da folga das luvas de acoplamento; 

d) Limpeza dos elementos dos filtros de a gua; 

e) Reaperto das bases de fixaça o dos motores; 

f) Teste de funcionamento dos dispositivos de proteça o dos motores; 

g) Verificaça o do ajuste dos rele s de sobrecarga; 

h) Inspeça o do estado das bases fusí veis quanto a aquecimento; 

i) Limpeza das chaves magne ticas; 

j) Verificaça o do estado de conservaça o dos contatos das chaves magne ticas; 

k) Reaperto dos bornes de ligaça o das chaves magne ticas; 

l) Limpeza as ca maras de extinça o das chaves magne ticas; 

m) Lubrificaça o das partes meca nicas das chaves magne ticas; 

n) Ajuste da pressa o dos contatos; 

o) Mediça o da resiste ncia de isolamento e continuidade dos circuitos; 

p) Efetuar o reaperto das gaxetas e regulagem de gotejamento; 

q) Efetuar a lubrificaça o dos mancais das bombas; 

r) Verificar o ní vel de o leo das bombas; 
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s) Realizar a restauraça o completa das bombas quando se fizer necessa rio; 

t) Verificar o funcionamento do comando automa tico. 

2.4 REDES DE ESGOTOS E A GUAS PLUVIAIS 

2.4.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. DIARIAMENTE: 

a) Inspecionar as instalaço es prima rias e secunda rias dos esgotos; 

b) Inspeça o nas caixas asse pticas; 

c) Limpeza dos ralos de escoamento. 

II. MENSALMENTE: 

a) Percorrer todos os pontos de visitas e limpa -los; 

b) Percorrer todas as caixas de gordura e limpa -las; 

c) Percorrer todos os bueiros de a guas pluviais e limpa -los; 

d) Inspecionar e reparar as tampas herme ticas e paredes dos poços de recalque; 

e) Inspecionar e limpar os pontos de captaça o de a guas pluviais; 

f) Inspecionar as redes primarias e secunda rias de esgotos e saí das das tubulaço es 
de ventilaça o; 

g) Limpeza das caixas de esgoto e a guas pluviais; 

h) Limpeza de toda a rede de esgoto e a guas pluviais; 

i) Limpeza das caixas coletoras de a guas pluviais. 

2.5 RESERVATO RIOS DE A GUAS (ELEVADOS/CISTERNAS/A GUAS PLUVIAIS) 

2.5.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. MENSALMENTE: 

a) Inspecionar o estado geral do espelho d´a gua das unidades e do extravasor; 

b) Inspecionar as tampas dos reservato rios (estado e vedaça o). 

II. SEMESTRALMENTE: 
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a) Verificar se a reserva te cnica de ince ndio esta  sendo mantida, registrando o ní vel 
observado, corrigindo caso contra rio; 

b) Verificar se a pintura do barrilete esta  descascando e se as va lvulas esta o em suas 
devidas posiço es “aberta” ou “fechada”, corrigindo qualquer irregularidade; 

c) Verificar se as va lvulas, registros e vigias esta o limpos, desobstruí dos e sem 
ferrugem, efetuando-se a manutença o necessa ria; 

d) Verificar se ha  vazamentos e infiltraço es de a gua atrave s das paredes dos 
reservato rios, corrigindo-os; 

e) Verificar se as estruturas dos tanques elevados necessitam de reparos, corrigindo 
quando necessa rio; 

f) Verificar se ha  vigias que possibilitem o funcionamento de bombas de ince ndio do 
Corpo de Bombeiros, para recalque de a gua, na impossibilidade do uso de bombas 
locais; 

g) Verificar se as vigias esta o devidamente fechadas; 

h) Supervisionar e realizar a limpeza dos reservato rios; 

i) Demais necessidades evidenciadas; 

j) Verificar o funcionamento da va lvula de admissa o de a gua (boia). 

III. ANUALMENTE: 

a) Realizar a limpeza completa de todos os reservato rios de a gua das edificaço es 
abrangidas pelo contrato, com equipe te cnica especializada, sem implicar em o nus 
adicional para o CONTRATANTE. 

2.6 SISTEMA HIDRA ULICO 

2.6.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. DIARIAMENTE: 

a) Verificar a existe ncia de vazamentos, desperdí cios ou usos inadequados nas 
tubulaço es, conexo es e nos pontos de consumo externos, tais como torneiras, 
aspersores, va lvulas, registros e alimentaça o de espelho d´a gua, efetuando as 
correço es necessa rias; 

b) Verificar estado das tubulaço es, conexo es e elementos de corte e controle de fluxo; 

c) Verificar o ní vel dos reservato rios; 

d) Leitura dos instrumentos de mediça o; 
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e) Verificar estado da tubulaça o prima ria. 

II. SEMANALMENTE: 

a) Inspecionar e reparar os medidores de ní vel, torneira de boia, extravasores, 
sistema automa tico de funcionamento das bombas, registros e va lvulas de pe  e de 
retença o; 

b) Verificar o estado dos acoplamentos dos motores ele tricos com outros 
equipamentos; 

c) Verificar as caixas de mancal dos motores pelo tato observando a existe ncia de 
vibraço es e da temperatura; 

d) Limpeza na rede hidra ulica de a gua pota vel. 

III. MENSALMENTE: 

a) Verificar a existe ncia de corrosa o em tubulaço es; 

b) Verificar o estado da fixaça o das tubulaço es ae reas e reparar (inclusive pintura) se 
necessa rio; 

c) Inspecionar as tubulaço es imersas; 

d) Inspecionar o estado de conservaça o de isolamento te rmico de tubulaço es; 

e) Inspeça o em toda rede hidra ulica quanto ao í ndice de oxidaça o e estado de 
conservaça o. 

2.6.2 MANUTENÇA O CORRETIVA 

a) Proceder, sempre que necessa rio, ou quando recomendado pelo CONTRATANTE, 
os reparos ou consertos que se fizerem necessa rios. 

3. INSTALAÇÕES CIVIS 

3.1 ESTRUTURA 

3.1.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. SEMESTRALMENTE: 

a) Verificaça o e avaliaça o de esforços, dilataça o, quebras, trincas e recalques em 
estruturas de concreto armado e madeira, com indicaça o de possí veis causas e 
descriça o em relato rio de diagno sticos e soluço es para as correço es necessa rias, 
executando pequenos reparos como no caso de trincas, ferragens expostas, etc.; 

b) Avaliaça o da impermeabilizaça o do concreto. 
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3.2 COBERTURA 

3.2.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. MENSALMENTE: 

a) Verificaça o das telhas, proteça o dos rufos, estrutura do telhado, capacidade de 
escoamento (redimensionar, se for o caso), pontos de interfere ncia, identificando 
as anomalias e corrigindo-as; 

b) Executar a limpeza geral de telhados, calhas e dos sistemas de escoamento de 
a guas pluviais; 

c) Executar a revisa o e fixaça o de telhas, calhas pluviais e rufos; 

d) Demais necessidades evidenciadas. 

3.2.2 MANUTENÇA O CORRETIVA 

a) Proceder, sempre que necessa rio, ou quando recomendado pelo CONTRATANTE, 
os reparos ou consertos que se fizerem necessa rios. 

3.3 ALVENARIAS 

3.3.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. MENSALMENTE: 

a) Avaliaça o do estado geral das paredes (quebras, trincas/fissuras, desgaste, 
pinturas) e correça o das imperfeiço es; 

b) Realizar a supervisa o da limpeza quanto aos detritos, po , graxas etc. 

3.4 ESQUADRIAS 

3.4.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. MENSALMENTE: 

a) Executar a revisa o geral de janelas, portas, porto es, grades de enrolar, suportes de 
aparelhos de ar condicionado de janela, inclusive executando consertos e 
substituiça o de partes quando necessa ria; 

b) Executar a inspeça o e a lubrificaça o de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, 
dobradiças, trilhos, roldanas, cordoalhas, molas hidra ulicas (inclusive as de piso), 
amortecedores, ajustes de pressa o, alinhamento, troca de ferragens e partes 
danificadas, corrigindo/substituindo os casos necessa rios; 
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c) Executar a inspeça o geral das esquadrias meta licas e estrutura em alumí nio, 
executando itens como: fixaça o, soldas, lixamentos e pinturas de partes soltas, 
remoça o de partes e trechos oxidados; 

d) Realizar a substituiça o de vidros (pele de vidro, comuns e temperados) e fixaço es 
quando necessa rio; 

e) Verificar as vedaço es e corrigir as irregularidades, quando necessa rio; 

f) Demais necessidades evidenciadas. 

3.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

3.5.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. SEMESTRALMENTE 

a) Verificar o estado geral de conservaça o dos revestimentos de paredes, tetos e pisos 
(pinturas, azulejos, cera micas, piso viní lico, granitina, granito, piso elevado, 
rejuntamentos, rodape s, fixaço es, proteço es, calafetaça o de juntas etc.), corrigindo 
qualquer defeito ou dano; 

b) Para o caso dos revestimentos/pisos como azulejos, cera micas, piso viní lico, 
granilite, granito etc., em caso de na o ser possí vel a sua recuperaça o, devera  ser 
providenciado, pela CONTRATADA, a substituiça o dos mesmos, na o na sua 
totalidade; 

c) Verificar a existe ncia de trincas, descolamentos, manchas e infiltraço es, 
identificando a origem e corrigindo se necessa rio; 

d) Demais necessidades evidenciadas. 

3.5.2 MANUTENÇA O CORRETIVA 

I. SEMESTRALMENTE 

a) Repintar, quando necessa rio, os revestimentos desgastados (incluindo esquadrias 
meta licas e madeira), nas cores existentes, utilizando o mesmo tipo de material 
existente (pintura la tex acrí lica, esmalte, la tex PVA etc.), em quaisquer das 
Unidades Administrativas constantes do Termo de Refere ncia, quando solicitado 
pela Fiscalizaça o. Esta repintagem se dara  de forma parcial, ou seja, na ocorre ncia 
de vazamentos/infiltraço es, em locais onde os segurados costumam apoiar seus 
pe s (paredes), desgastes normais devidos a  corroso es e tempo de uso etc.; 

b) As superfí cies internas e externas existentes a serem pintadas devera o ser 
examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos, antes do iní cio 
dos serviços; 
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c) Devera o ser evitados escorrimentos e salpicos de tinta nas superfí cies na o 
destinadas a  pintura. Os salpicos que na o puderem ser evitados devera o ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado. 

3.6 PAINE IS DIVISO RIOS 

3.6.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. SEMESTRALMENTE 

a) Verificar a estabilidade das diviso rias, corrigindo/substituindo os elementos que 
estejam causando instabilidade ou insegurança; 

b) Verificar o estado de conservaça o de paine is, portas, montantes, etc., substituindo 
quando necessa rio; 

c) Verificar fixaça o e prumo, corrigindo quando necessa rio; 

d) Verificar o estado de conservaça o e funcionamento de dobradiças, pinos e 
parafusos de fixaça o, corrigindo/substituindo quando defeituosos; 

e) Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras e dobradiças, corrigindo ou 
substituindo quando apresentarem defeitos; 

f) Demais necessidades evidenciadas. 

3.7 FORROS 

3.7.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. SEMESTRALMENTE 

a) Verificar e recuperar os pontos onde o forro deteriorar, utilizando-se os mesmos 
materiais, mantendo-se o nivelamento e pintura na cor ja  existente; 

b) Demais necessidades evidenciadas. 

3.8 A REAS EXTERNAS 

3.8.1 MANUTENÇA O PREVENTIVA 

I. SEMESTRALMENTE 

a) Verificar o estado geral de conservaça o e substituir caso necessa rio: calçadas, 
pa tios, revestimentos de pisos, acessos, cercas, gradis, corrima os, toldos, cancelas, 
alambrados, muros e porto es, corrigindo os pontos defeituosos e inseguros; 

b) Verificar a existe ncia de erosa o, apresentando relato rio com diagno stico e soluça o 
para o problema; 
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c) Verificar a estabilidade dos muros e a fixaça o dos gradis, sanando os pontos 
insta veis; 

d) Verificar o piso ta til de orientaça o. 

4. DOS INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS A SEREM 
DISPONIBILIZADOS 

4.1. Os equipamentos, ferramental e EPIs constantes dos Anexos C e D sera o disponibilizados 
pela CONTRATADA tanto na prestaça o dos serviços contí nuos descritos neste Anexo A 
quanto dos serviços eventuais elencados no Anexo B, sem o nus adicional para o 
CONTRATANTE. 

4.2. As composiço es de serviço utilizadas sera o, sempre que possí vel, aquelas constantes da 
mais recente tabela SINAPI de composiço es analí ticas, referente ao Estado da Bahia. 

4.3. E  vetada a inclusa o, nos orçamentos, de materiais de consumo na o especificados neste 
Anexo A. 

4.4. Os valores decorrentes do uso dos materiais de consumo previstos neste Anexo A sera o 
faturados mensalmente, mediante apresentaça o da respectiva Nota Fiscal. 

4.5. Os serviços, quer contí nuos ou eventuais, somente sera o considerados executados 
mediante a aprovaça o, pela Fiscalizaça o, de todas as etapas, incluí das a retirada dos 
entulhos, a reconstituiça o das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa 
limpeza das a reas afetadas. 

5. DA ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO E MÉTODO DE EXECUÇÃO 

5.1. SERVIÇOS, MATERIAIS, PEÇAS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS 

5.1.1. A CONTRATADA sera  responsa vel pelo fornecimento de todos os materiais, ferramentas, 
instrumentos de mediça o, ma quinas e equipamentos necessa rios para a plena e perfeita 
execuça o dos serviços contratados. 

5.1.2. Os materiais, peças, componentes e equipamentos devera o ser novos, de primeira 
qualidade e aprovados pela fiscalizaça o do CONTRATANTE. As peças devera o ser 
originais e genuí nas. 

5.1.3. Em caso de impasse acerca da reprovaça o de algum material, peça, componente ou 
equipamento fornecido pela CONTRATADA e considerado pela fiscalizaça o como na o 
sendo de primeira qualidade, a CONTRATADA devera  apresentar laudo te cnico de 
laborato rio credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial – 
INMETRO, como contraprova da boa qualidade do produto ofertado, para a aprovaça o do 
material, sem o nus adicional para o CONTRATANTE. 

5.1.4. O custo ma ximo unita rio dos itens de serviços eventuais e o preço ma ximo dos materiais 
de reposiça o sera o limitados aos indicados nos Anexos A e B, respectivamente. 
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5.1.5. Os materiais utilizados devera o ser repostos, de imediato, mantendo-se o estoque; sendo 
que, os quantitativos a serem repostos devera o ser de acordo com a demanda ou 
conforme a necessidade apontada pela fiscalizaça o. 

5.2. DA PROGRAMAÇA O E EXECUÇA O DOS SERVIÇOS 

5.2.1. A CONTRATADA devera  submeter o Plano de Manutença o Preventiva a  aprovaça o pre via 
da fiscalizaça o, antes da emissa o da primeira fatura mensal de serviços. Neste devera o 
ser descritas as rotinas mensais de ajustes, mediço es e vistoria das instalaço es de 
infraestrutura predial que compo e o escopo de serviços que integra o objeto contratual. 

5.2.2. A CONTRATADA somente podera  iniciar os trabalhos apo s o recebimento da Ordem de 
Serviço, ocasia o em que devera  apresentar-se a  Secretaria Municipal de Sau de, a fim de 
tomar conhecimento das normas estabelecidas para acesso a s depende ncias do 
CONTRATANTE, relativas ao expediente de trabalho, orientando-se inclusive quanto aos 
procedimentos para entrada e saí da de materiais e de seus empregados, portando 
ferramentas e/ou instrumentos de mediça o. 

5.2.3. Ao longo dos primeiros 30 (trinta) dias, a CONTRATADA devera  providenciar 
levantamento pormenorizado das edificaço es destinata rias dos serviços, analisando 
plantas, diagramas e toda documentaça o te cnica disponí vel, a fim de orientar seus 
empregados quando da implementaça o das rotinas de manutença o preventiva; bem 
como, em caso de intervença o corretiva. 

5.2.4. A relaça o de manutenço es preventivas e corretivas contidas neste instrumento na o e  
exaustiva, e sim, exemplos de aço es e serviços pretendidos, na o podendo ser recusada a 
execuça o pela CONTRATADA de qualquer serviço que, por sua natureza, esta  
inseparavelmente ligado a s atividades de manutença o predial das instalaço es das 
Unidades objeto do Termo de Refere ncia. 

5.2.5. A CONTRATADA devera  fornecer a  fiscalizaça o, juntamente com a fatura dos serviços 
prestados, relato rio mensal completo, informando: as manutenço es preventivas e 
corretivas identificando, detalhadamente, equipamentos e locais contemplados, o total 
das ordens de serviço recebidas no me s, o nu mero de atendimentos por especialidade, 
bem como o consolidado dos materiais aplicados com seus respectivos quantitativos e 
valores. Relatar as ordens de serviço pendentes de execuça o, que passara o para o me s 
subsequente, apontando a data limite para a conclusa o de cada uma. Apresentar, ainda, 
a relaça o de funciona rios da CONTRATADA por posto de serviços. 

5.2.6. A CONTRATADA devera  agir e operar com organizaça o completa, fornecendo a ma o de 
obra, ferramentas, materiais, utensí lios e equipamentos necessa rios a  perfeita execuça o 
dos serviços, realizando, tambe m, todas as atividades inerentes a  coordenaça o, 
administraça o e execuça o dos serviços, utilizando-se de empregados treinados 
preparados e de bom ní vel educacional e moral. 

5.2.7. A CONTRATADA devera  refazer, a s suas custas, os serviços reprovados pela fiscalizaça o, 
quer seja pela baixa qualidade dos materiais aplicados, quanto pela imperí cia e/ou 
imprude ncia de seus empregados, arcando com o custo de todos os materiais 
necessa rios. 
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5.2.8. A CONTRATADA devera  zelar para na o danificar os pisos/paredes/forros/mo veis, 
tomando todas as precauço es necessa rias para na o riscar e/ou impregna -los com 
sujeiras, adotando as aço es cabí veis para entregar os locais dos serviços em perfeito 
estado. 

5.2.9. Os empregados da CONTRATADA devera o manter limpos os lugares onde estiverem 
trabalhando, livres e desobstruí dos, visando minimizar o impacto dos serviços nos 
ambientes. Apo s a conclusa o dos serviços, efetuara o a limpeza completa do local, antes 
de comunicar a  fiscalizaça o do CONTRATANTE, o encerramento dos trabalhos, para fins 
de vistoria e aceite pela fiscalizaça o. 

5.2.9.1. A CONTRATADA devera  promover a retirada do entulho dos serviços executados, com 
destinaça o ambiental correta, comunicando, por escrito, a  fiscalizaça o quando a 
realizaça o desse serviço exigir prazo superior a 2 (dois) dias. 

5.2.10. A CONTRATADA devera  executar os serviços de acordo com as especificaço es e normas 
te cnicas brasileiras e instruço es dos fabricantes dos equipamentos utilizados. Os reparos 
ou indenizaço es de avarias em equipamentos, instalaço es e bens, causadas por seus 
empregados na execuça o dos serviços ou por imperí cia, imprude ncia ou vandalismo, 
inclusive a servidores e terceiros, sem o nus adicional para o CONTRATANTE, devera o ser 
providenciados no prazo ma ximo de 48 horas. 

6. PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – PAMP 

6.1 A CONTRATADA devera  encaminhar o PAMP, ate  12 (doze) dias u teis apo s o iní cio da 
vige ncia do contrato, para a ana lise e aprovaça o da FISCALIZAÇA O, contendo todas as 
rotinas e periodicidades das manutenço es preventivas necessa rias, contemplando todos 
os sistemas e equipamentos do pre dio, incluindo rotinas dia rias, semanais, quinzenais, 
mensais, trimestrais e semestrais. Caso seja reprovado pela FISCALIZAÇA O, a 
CONTRATADA tera  4 (quatro) dias u teis para realizar as alteraço es solicitadas. Para a 
elaboraça o do PAMP, podera o ser observadas as prescriço es dos fabricantes, normas 
te cnicas e a experie ncia da empresa. 

6.2 O PAMP devera  ser elaborado anualmente, e submetido a  aprovaça o da FISCALIZAÇA O. 
Somente sera  va lido apo s a aprovaça o, e passara  a integrar o contrato. Em relaça o a s 
manutenço es preventivas, devera  conter no mí nimo todos os itens informados e ainda 
seguir o padra o estipulado. 

6.3 O CONTRATANTE na o se obriga a fornecer manuais dos fabricantes ou documentos 
similares de todas as ma quinas e equipamentos, sendo de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA verificar a marca, modelo, especificaça o, disponibilidade de peças de 
reposiça o, disponibilidade de fornecedores locais e demais informaço es necessa rias a  
formalizaça o da proposta comercial e, posteriormente, a  execuça o dos serviços. 

6.4 Mesmo apo s a aprovaça o do PAMP, novas rotinas de manutença o preventiva podera o ser 
adicionadas pela FISCALIZAÇA O, inclusive alteraço es de periodicidade, sem a 
necessidade de aprovaça o da CONTRATADA. Esta tambe m podera  propor acrescentar 
novas rotinas durante o andamento das atividades. 
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6.5 O fato da FISCALIZAÇA O aprovar o PAMP na o retira a responsabilidade te cnica da 
CONTRATADA pela prestaça o dos serviços, inclusive por rotinas necessa rias ou 
recomendadas por fabricantes que na o estejam contidas no documento. 

6.6 Caso a CONTRATADA identifique peça, ma quina ou equipamento que esteja fora do 
perí odo de vida u til, prazo de validade ou necessitando de manutença o corretiva com 
urge ncia, o fato devera  ser informado imediatamente a  FISCALIZAÇA O, para que seja 
aberta uma Ordem de Serviço. 

7. RELATO RIO MENSAL DE MANUTENÇA O – RMM 

7.1 A CONTRATADA devera  elaborar mensalmente o RMM, contendo todas as manutenço es 
preventivas e corretivas realizadas no me s de refere ncia, bem como a relaça o dos 
funciona rios por cada posto de trabalho. 

7.2 O RMM devera  ser entregue ate  o dia 7 (sete) de cada me s ou no primeiro dia u til 
subsequente se o dia 7 (sete) ocorrer em dia na o u til, em meio eletro nico, em um u nico 
arquivo, preferencialmente em PDF, contendo os descritivos e fichas te cnicas 
digitalizadas, preenchidas e assinadas pelos te cnicos e engenheiro responsa veis, em 
seque ncia lo gica. 

 

TABELA DE MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

(PREVISÃO MENSAL) 

HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHÃES NETO 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 AREIA ME DIA M³ 0,70   

2 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 7,00   

3 BLOCO CERA MICO UND 70,00   

4 
CERA MICA ESMALTADA EXTRA OU DE 
PRIMEIRA QUALIDADE PARA PAREDE 
PEI-4 (FORMATO MAIOR A 25 CM²) 

M² 2,80   

5 CIMENTO PORTLAND CP-320 KG 35,00   

6 
PEDRA BRITADA Nº 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5MM) 

M³ 3,00   
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7 PEDRA BRITADA Nº 2 (19 A 38MM) M³ 2,00   

8 
PEDRA DE MA O OU PEDRA RACHA O 
PARA ARRIMO/FUNDAÇA O 

M³ 0,20   

9 TELHA CERA MICA UND 70,00   

SUBTOTAL  

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 16,00   

SUBTOTAL  

 

C – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UND 7,00   

2 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCA O OU EQUIVALENTE 

L 4,00   

3 
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 
(ACRI LICO) 

L 1,00   

4 MASSA ACRI LICA KG 8,00   

5 MASSA CORRIDA KG 8,00   

6 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRA S 

L 2,00   

7 
TINTA EPO XI BASE AGUA PREMIUM, 
BRANCA 

L 3,00   

8 
TINTA ESMALTE SINTE TICO ALTO 
BRILHO 

L 5,00   

9 
TINTA ESMALTE SINTE TICO GRAFITE 
COM PROTEÇA O PARA METAIS 
FERROSOS 

L 4,00   
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10 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 50,00   

11 
VERNIZ SINTE TICO BRILHANTE PARA 
MADEIRA 

L 1,00   

SUBTOTAL  

D – MARCENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 ARAME GALVANIZADO KG 0,70   

2 

FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, 
DE EMBUTIR, REFORÇADA, MA QUINA 
DE 40 A 55MM, COM CILINDRO, 
CROMADA, PARA PORTA EXTERNA, 
COMPLETA 

UND 3,00   

3 PUXADOR DE METAL UND 2,00   

4 
SELADORA CONCENTRADA ESPECIAL 
PARA MADEIRA 3,6L 

UND 2,00   

5 
TA BUA DE PINHO APARELHADA 
MEDINDO 2,5X30,0CM DE LARGURA 

M 2,00   

SUBTOTAL  

 

E – HIDRÁULICO 

1 
ASSENTO SANITA RIO, DE PLA STICO, 
TIPO CONVENCIONAL 

UND 3,00   

2 
JOELHO PVC  45G PARA A GUA FRIA 
PREDIAL 20MM 

UND 1,00   

3 
JOELHO PVC  90G PARA A GUA FRIA 
PREDIAL 25MM 

UND 1,00   

4 
JOELHO PVC SERIE R PARA ESGOTO 
PREDIAL 45G DN 40MM 

UND 2,00   

5 
JUNÇA O SIMPLES PVC PARA ESGOTO 
PREDIAL DN 100X50MM 

UND 1,00   

6 
REGISTRO GAVETA 1/2” REFERE NCIA 
1509-C, COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES 

UND 1,00   

7 SIFA O PARA PIA UND 1,00   
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8 
SOLUÇA O 
PREPARADORA/LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000CM³ 

UND 1,00   

9 
TE  PVC SOLDA VEL 90G PARA A GUA 
FRIA PREDIAL 25MM 

UND 1,00   

10 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
25MMX20MM 

UND 3,00   

11 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
32MMX25MM 

UND 1,00   

12 
TUBO PVC EB-892 PARA A GUA FRIA 
PREDIAL DN 20MM 

M 1,00   

13 
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 
100MM 

M 1,00   

14 
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 
40MM 

M 1,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B SERRALHERIA ME S 12,00   

C PINTURA ME S 12,00   

D MARCENARIA ME S 12,00   

E HIDRA ULICO ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   
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VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 AREIA ME DIA M³ 0,70   

2 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 14,00   

3 BLOCO CERA MICO UND 70,00   

4 
CERA MICA ESMALTADA EXTRA OU DE 
PRIMEIRA QUALIDADE PARA PAREDE 
PEI-4 (FORMATO MAIOR A 25 CM²) 

M² 2,80   

5 CIMENTO PORTLAND CP-320 KG 35,00   

6 
PEDRA BRITADA Nº 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5MM) 

M³ 3,00   

7 PEDRA BRITADA Nº 2 (19 A 38MM) M³ 2,00   

8 
PEDRA DE MA O OU PEDRA RACHA O 
PARA ARRIMO/FUNDAÇA O 

M³ 0,20   

9 TELHA CERA MICA UND 70,00   

SUBTOTAL  

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 20,00   

SUBTOTAL  

 

C – PINTURA 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UND 7,00   

2 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCA O OU EQUIVALENTE 

L 4,00   

3 
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 
(ACRI LICO) 

L 1,00   

4 MASSA ACRI LICA KG 8,00   

5 MASSA CORRIDA KG 8,00   

6 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRA S 

L 1,00   

7 
TINTA EPO XI BASE AGUA PREMIUM, 
BRANCA 

L 3,00   

8 
TINTA ESMALTE SINTE TICO ALTO 
BRILHO 

L 5,00   

9 
TINTA ESMALTE SINTE TICO GRAFITE 
COM PROTEÇA O PARA METAIS 
FERROSOS 

L 3,00   

10 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 60,00   

SUBTOTAL  

D – MARCENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 ARAME GALVANIZADO KG 0,70   

2 

FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, 
DE EMBUTIR, REFORÇADA, MA QUINA 
DE 40 A 55MM, COM CILINDRO, 
CROMADA, PARA PORTA EXTERNA, 
COMPLETA 

UND 1,00   

3 PUXADOR DE METAL UND 2,00   

4 
SELADORA CONCENTRADA ESPECIAL 
PARA MADEIRA 3,6L 

UND 2,00   

5 
TA BUA DE PINHO APARELHADA 
MEDINDO 2,5X30,0CM DE LARGURA 

M 2,00   

SUBTOTAL  
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E – HIDRÁULICO 

1 
ASSENTO SANITA RIO, DE PLA STICO, 
TIPO CONVENCIONAL 

UND 1,00   

2 
BUCHA DE REDUÇA O 3/4" PARA 1/2" 
FG 

UND 1,00   

3 
BUCHA REDUÇA O PVC SOLDA VEL 
CURTA PARA A GUA FRIA PREDIAL 
25MMX20MM 

UND 1,00   

4 
BUCHA REDUÇA O PVC SOLDA VEL 
CURTA PARA A GUA FRIA PREDIAL 
32MMX25MM 

UND 1,00   

5 
JOELHO PVC  45G PARA A GUA FRIA 
PREDIAL 20MM 

UND 4,00   

6 
JOELHO PVC  90G PARA A GUA FRIA 
PREDIAL 25MM 

UND 1,00   

7 
JOELHO PVC SERIE R PARA ESGOTO 
PREDIAL 45G DN 40MM 

UND 2,00   

8 
JUNÇA O SIMPLES PVC PARA ESGOTO 
PREDIAL DN 100X100MM 

UND 2,00   

9 
MICTO RIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 
SEM COMPLEMENTOS 

UND 1,00   

10 SIFA O PARA PIA UND 2,00   

11 
SOLUÇA O 
PREPARADORA/LIMPADORA PARA 
PVC, FRASCO COM 1000CM³ 

UND 1,00   

12 TAMPA O 1/2” FG UND 1,00   

13 TE  DE 1” PARA 3/4” FG UND 1,00   

14 
TE  PVC SOLDA VEL 90G PARA A GUA 
FRIA PREDIAL 25MM 

UND 1,00   

15 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
25MMX20MM 

UND 1,00   

16 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
32MMX25MM 

UND 1,00   

17 

TORNEIRA CROMADA TUBO MO VEL 
PARA BANCADA 1/2” REFERE NCIA 
1167 PARA PIA DE COZINHA, PADRA O 
ALTO 

UND 1,00   
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18 
TUBO PVC EB-892 PARA A GUA FRIA 
PREDIAL DN 20MM 

M 1,00   

19 
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 
100MM 

M 1,00   

20 
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 
40MM 

M 1,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B SERRALHERIA ME S 12,00   

C PINTURA ME S 12,00   

D MARCENARIA ME S 12,00   

E HIDRA ULICO ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 AREIA ME DIA M³ 0,30   
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2 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 6,00   

3 BLOCO CERA MICO UND 10,00   

4 

CERA MICA ESMALTADA EXTRA OU 
DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA 
PAREDE PEI-4 (FORMATO MAIOR A 
25 CM²) 

M² 0,50   

5 CIMENTO PORTLAND CP-320 KG 15,00   

6 TELHA CERA MICA UND 60,00   

SUBTOTAL   

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 4,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL   

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B SERRALHERIA ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   
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VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 BLOCO CERA MICO UND 10,00   

2 
CERA MICA ESMALTADA EXTRA OU DE 
PRIMEIRA QUALIDADE PARA PAREDE 
PEI-4 (FORMATO MAIOR A 25 CM²) 

M² 1,00   

3 
PEDRA BRITADA Nº 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5MM) 

M³ 1,00   

4 PEDRA BRITADA Nº 2 (19 A 38MM) M³ 1,00   

5 
PEDRA DE MA O OU PEDRA RACHA O 
PARA ARRIMO/FUNDAÇA O 

M³ 0,10   

SUBTOTAL  

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 2,00   

SUBTOTAL   

 

C – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCA O OU EQUIVALENTE 

L 1,00   

2 
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 
(ACRI LICO) 

L 1,00   

3 MASSA ACRI LICA KG 1,00   
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4 MASSA CORRIDA KG 1,00   

5 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRA S 

L 1,00   

6 
TINTA ESMALTE SINTE TICO GRAFITE 
COM PROTEÇA O PARA METAIS 
FERROSOS 

L 1,00   

7 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 5,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B SERRALHERIA ME S 12,00   

C PINTURA ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

SAMU 192 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 7,00   
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2 BLOCO CERA MICO UND 5,00   

SUBTOTAL    

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 5,00   

SUBTOTAL   

 

C – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UND 1,00   

2 MASSA ACRI LICA KG 1,00   

3 MASSA CORRIDA KG 1,00   

4 
TINTA EPO XI BASE AGUA PREMIUM, 
BRANCA 

L 1,00   

5 
TINTA ESMALTE SINTE TICO 
GRAFITE COM PROTEÇA O PARA 
METAIS FERROSOS 

L 1,00   

6 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 5,00   

SUBTOTAL  

 

D – MARCENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 ARAME GALVANIZADO KG 0,30   
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2 

FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, 
DE EMBUTIR, REFORÇADA, 
MA QUINA DE 40 A 55MM, COM 
CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA 
EXTERNA, COMPLETA 

UND 1,00   

3 PUXADOR DE METAL UND 1,00   

4 
TA BUA DE PINHO APARELHADA 
MEDINDO 2,5X30,0CM DE LARGURA 

M 1,00   

SUBTOTAL   

 

E – HIDRÁULICO 

1 
ASSENTO SANITA RIO, DE PLA STICO, 
TIPO CONVENCIONAL 

UND 1,00   

2 
BUCHA DE REDUÇA O 3/4" PARA 1/2" 
FG 

UND 1,00   

3 
JUNÇA O SIMPLES PVC PARA ESGOTO 
PREDIAL DN 100X100MM 

UND 2,00   

4 
REGISTRO GAVETA 1/2” BRUTO 
LATA O REFERE NCIA 1509 

UND 1,00   

5 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
25MMX20MM 

UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B SERRALHERIA ME S 12,00   

C PINTURA ME S 12,00   
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D MARCENARIA ME S 12,00   

E HIDRA ULICO ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 BLOCO CERA MICO UND 5,00   

SUBTOTAL    

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

C – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UND 1,00   

2 MASSA ACRI LICA KG 1,00   
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3 MASSA CORRIDA KG 1,00   

4 
TINTA EPO XI BASE AGUA PREMIUM, 
BRANCA 

L 1,00   

5 
TINTA ESMALTE SINTE TICO ALTO 
BRILHO 

L 1,00   

6 
TINTA ESMALTE SINTE TICO 
GRAFITE COM PROTEÇA O PARA 
METAIS FERROSOS 

L 1,00   

7 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 5,00   

SUBTOTAL  

D – MARCENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 

FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, 
DE EMBUTIR, REFORÇADA, 
MA QUINA DE 40 A 55MM, COM 
CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA 
EXTERNA, COMPLETA 

UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

E – HIDRÁULICO 

1 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
25MMX20MM 

UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   
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B SERRALHERIA ME S 12,00   

C PINTURA ME S 12,00   

D MARCENARIA ME S 12,00   

E HIDRA ULICO ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

LABORATÓRIO CENTRAL – LACEN 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 BLOCO CERA MICO UND 5,00   

SUBTOTAL    

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

C – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 
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1 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UND 1,00   

2 MASSA ACRI LICA KG 1,00   

3 MASSA CORRIDA KG 1,00   

4 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRA S 

L 1,00   

5 
TINTA EPO XI BASE AGUA PREMIUM, 
BRANCA 

L 1,00   

6 
TINTA ESMALTE SINTE TICO ALTO 
BRILHO 

L 1,00   

7 
TINTA ESMALTE SINTE TICO 
GRAFITE COM PROTEÇA O PARA 
METAIS FERROSOS 

L 1,00   

8 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 5,00   

SUBTOTAL   

D – MARCENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 

FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, 
DE EMBUTIR, REFORÇADA, 
MA QUINA DE 40 A 55MM, COM 
CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA 
EXTERNA, COMPLETA 

UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

E – HIDRÁULICO 

1 
ASSENTO SANITA RIO, DE PLA STICO, 
TIPO CONVENCIONAL 

UND 2,00   

2 
LAVATO RIO OU CUBA, OVAL, 
PEQUENA, LOUÇA BRANCA SEM 
LADRA O 31X44 

UND 1,00   

3 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
25MMX20MM 

UND 1,00   

SUBTOTAL  
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TOTAL  

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B SERRALHERIA ME S 12,00   

C PINTURA ME S 12,00   

D MARCENARIA ME S 12,00   

E HIDRA ULICO ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 BLOCO CERA MICO UND 5,00   

SUBTOTAL  

 

B – SERRALHERIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 
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1 SERVIÇO DE SOLDA EM ESQUADRIAS UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

C – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 MASSA ACRI LICA KG 1,00   

2 MASSA CORRIDA KG 1,00   

3 
TINTA ESMALTE SINTE TICO ALTO 
BRILHO 

L 1,00   

4 
TINTA ESMALTE SINTE TICO 
GRAFITE COM PROTEÇA O PARA 
METAIS FERROSOS 

L 1,00   

5 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 5,00   

SUBTOTAL  

D – MARCENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 

FECHADURA AUXILIAR SEGURANÇA, 
DE EMBUTIR, REFORÇADA, 
MA QUINA DE 40 A 55MM, COM 
CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA 
EXTERNA, COMPLETA 

UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL   

 

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 
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A ALVENARIA ME S 12,00   

B SERRALHERIA ME S 12,00   

C PINTURA ME S 12,00   

D MARCENARIA ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

POLICLÍNICA MANOEL FERNANDES DOS SANTOS 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 AREIA ME DIA M³ 0,30   

2 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,00   

3 BLOCO CERA MICO UND 20,00   

4 

CERA MICA ESMALTADA EXTRA OU 
DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA 
PAREDE PEI-4 (FORMATO MAIOR A 
25 CM²) 

M² 0,60   

5 CIMENTO PORTLAND CP-320 KG 5,00   

6 
PEDRA BRITADA Nº 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5MM) 

M³ 1,00   

7 PEDRA BRITADA Nº 2 (19 A 38MM) M³ 1,00   

SUBTOTAL  
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B – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UND 3,00   

2 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCA O OU EQUIVALENTE 

L 1,00   

3 
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 
(ACRI LICO) 

L 1,00   

4 MASSA ACRI LICA KG 4,00   

5 MASSA CORRIDA KG 4,00   

6 
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE 
AGUARRA S 

L 1,00   

7 
TINTA EPO XI BASE AGUA PREMIUM, 
BRANCA 

L 1,00   

8 
TINTA ESMALTE SINTE TICO ALTO 
BRILHO 

L 2,00   

9 
TINTA ESMALTE SINTE TICO 
GRAFITE COM PROTEÇA O PARA 
METAIS FERROSOS 

L 1,00   

10 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 15,00   

SUBTOTAL   

 

C – MARCENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 ARAME GALVANIZADO KG 0,30   

2 PUXADOR DE METAL UND 1,00   

3 
SELADORA CONCENTRADA 
ESPECIAL PARA MADEIRA 3,6L 

UND 1,00   

4 
TA BUA DE PINHO APARELHADA 
MEDINDO 2,5X30,0CM DE LARGURA 

M 1,00   

SUBTOTAL   
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D – HIDRÁULICO 

1 
ASSENTO SANITA RIO, DE PLA STICO, 
TIPO CONVENCIONAL 

UND 2,00   

2 
JOELHO PVC  45G PARA A GUA FRIA 
PREDIAL 20MM 

UND 5,00   

3 
JOELHO PVC SERIE R PARA ESGOTO 
PREDIAL 45G DN 40MM 

UND 1,00   

4 
JUNÇA O SIMPLES PVC PARA ESGOTO 
PREDIAL DN 100X100MM 

UND 1,00   

5 SIFA O PARA PIA UND 1,00   

6 TAMPA O 1/2” FG UND 1,00   

7 
TE  REDUÇA O PVC SOLDA VEL 90G 
PARA A GUA FRIA PREDIAL 
25MMX20MM 

UND 3,00   

8 
TUBO PVC EB-892 PARA A GUA FRIA 
PREDIAL DN 20MM 

M 1,00   

9 
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL 
DN 100MM 

M 1,00   

10 
TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL 
DN 40MM 

M 1,00   

SUBTOTAL   

 

TOTAL  

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B PINTURA ME S 12,00   

C MARCENARIA ME S 12,00   

D HIDRA ULICO ME S 12,00   
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TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

CENTRAL DE MARCAÇÃO 

A – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 MASSA ACRI LICA KG 1,00   

2 MASSA CORRIDA KG 1,00   

3 
TINTA ESMALTE SINTE TICO 
GRAFITE COM PROTEÇA O PARA 
METAIS FERROSOS 

L 1,00   

4 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 5,00   

SUBTOTAL   

 

B – HIDRÁULICO 

1 
ASSENTO SANITA RIO, DE PLA STICO, 
TIPO CONVENCIONAL 

UND 1,00   

2 
CHUVEIRO ELE TRICO COMUM 
PLA STICO TP DUCHA 110/220V, 
MA XIMO 5500W 

UND 1,00   

3 SIFA O PARA PIA UND 1,00   

4 TE  DE 1” PARA 3/4” FG UND 1,00   

5 

TORNEIRA CROMADA TUBO MO VEL 
PARA BANCADA 1/2” REFERE NCIA 
1167 PARA PIA DE COZINHA, 
PADRA O ALTO 

UND 1,00   
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6 
VA LVULA PARA LAVATO RIO 1” 
PLA STICO CROMADO 

UND 1,00   

7 VA LVULA RETENÇA O ½” VERTICAL UND 1,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL   

 

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A PINTURA ME S 12,00   

B HIDRA ULICO ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   

VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

FARMÁCIA BÁSICA 

A – ALVENARIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 2,00   

2 

CERA MICA ESMALTADA EXTRA OU 
DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA 
PAREDE PEI-4 (FORMATO MAIOR A 
25 CM²) 

M² 0,30   

3 CIMENTO PORTLAND CP-320 KG 10,00   
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SUBTOTAL  

 

 

B – PINTURA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCA O OU EQUIVALENTE 

L 2,00   

2 
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES 
(ACRI LICO) 

L 1,00   

3 MASSA ACRI LICA KG 1,00   

4 MASSA CORRIDA KG 1,00   

5 
TINTA ESMALTE SINTE TICO 
GRAFITE COM PROTEÇA O PARA 
METAIS FERROSOS 

L 1,00   

6 TINTA LA TEX ACRI LICA PREMIUM L 7,00   

SUBTOTAL  

 

 

TOTAL   

RESUMO DO VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS EVENTUAIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

A ALVENARIA ME S 12,00   

B PINTURA ME S 12,00   

TOTAL   

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS (LDI) MÁX. 15% (*1)   
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VALOR ANUAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E SERVIÇOS   

VALOR GLOBAL MENSAL ESTIMADO COM MATERIAIS, PEÇAS E 
SERVIÇOS 

  

 

SUB-ANEXO B – SERVIÇOS EVENTUAIS 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 O CONTRATANTE, por interme dio da FISCALIZAÇA O, convocara  a CONTRATADA, sempre 
que necessa rio, para a realizaça o de serviços eventuais, os quais na o podera o ser 
executados pelos postos de serviço, salvo se autorizado expressamente pela 
FISCALIZAÇA O. Tais trabalhos devera o ser executados por profissionais qualificados e 
especializados com o acompanhamento e orientaça o de encarregado da CONTRATADA. 

1.2 Em funça o da dimensa o e complexidade dos serviços eventuais a serem realizados, sera  
definido prazo para conclusa o dos mesmos em comum acordo entre a FISCALIZAÇA O e 
a CONTRATADA. Tal prazo sera  registrado em livro de ocorre ncia pro prio e seu 
descumprimento estara  sujeito a  aplicaça o de multa contratual. 

1.3 Todos os materiais a serem empregados nos serviços devera o ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificaço es, 
devendo ser submetidos a  aprovaça o da FISCALIZAÇA O. 

1.4 Para fins de mediça o e pagamento, (constara o de item especí fico), portanto, sera o ora 
considerados como serviços eventuais aqueles que, ainda que tenham natureza 
preventiva, na o sejam executados diretamente pelos postos de serviços residentes que 
constem deste caderno de especificaço es e da respectiva planilha de quantitativos e 
preços. 

2. DO RESSARCIMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS E DA SUBCONTRATAÇÃO 

2.1 E  permitida a subcontrataça o dos serviços eventuais, dependendo de autorizaça o pre via 
do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de 
qualificaça o te cnica, ale m da regularidade fiscal e trabalhista, necessa rios a  execuça o do 
objeto. 

2.2 Para obter o ressarcimento pelos serviços eventuais, a CONTRATADA devera  realizar o 
serviço solicitado, obedecendo-se para isso a Ordem de Serviço emitida pelo 
CONTRATANTE. 

2.3 O pagamento, pelos serviços eventuais executados, sera  efetuado em funça o dos serviços 
efetivamente solicitados e realizados no me s da apresentaça o da nota fiscal/fatura 
atestada pelo fiscal do contrato. 
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2.4 Sera o objeto de ressarcimento os custos decorrentes dos serviços eventuais, que sa o 
varia veis, os quais podera o ainda ser subcontratados, sendo ressarcidos nas quantidades 
efetivamente realizadas. 

2.5 Os custos dos serviços permanentes, que sa o fixos, sera o pagos mensalmente. 

2.6 Os serviços eventuais especializados a cargo de diferentes empresas subcontratadas 
sera o coordenados pela CONTRATADA de modo a proporcionar o andamento 
harmonioso em seu conjunto, permanecendo sob sua responsabilidade o cumprimento 
das obrigaço es contratuais. Sera o de responsabilidade da CONTRATADA, quaisquer 
incidentes ocorridos durante a execuça o do serviço, na o sendo aceita sob nenhum 
pretexto, a transfere ncia de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras 
empresas subcontratadas. 

2.7 Sa o obrigaço es adicionais da CONTRATADA, em raza o da subcontrataça o: 

a) Apresentar a documentaça o de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisa o, aplicando-se o prazo para 
regularizaça o previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

b) Substituir a subcontratada, no prazo ma ximo de 30 (trinta) dias, na hipo tese de 
extinça o da subcontrataça o, mantendo o percentual originalmente subcontratado 
ate  a sua execuça o total, notificando o o rga o ou entidade contratante, sob pena de 
rescisa o, sem prejuí zo das sanço es cabí veis, ou a demonstrar a inviabilidade da 
substituiça o, hipo tese em que ficara  responsa vel pela execuça o da parcela 
originalmente subcontratada. 

2.8 Na o sera  aplica vel a exige ncia de subcontrataça o quando a licitante for qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

2.9 Em qualquer hipo tese de subcontrataça o, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execuça o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisa o e 
coordenaça o das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaço es contratuais correspondentes 
ao objeto da subcontrataça o. 

TABELA DE SERVIÇOS EVENTUAIS 

(PREVISÃO ANUAL) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHÃE NETO 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1.1 
ATERRO E COMPACTAÇA O 
MANUAL 

M³ 150,00   
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1.1.2 
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE 
TERRENO 

M² 876,00   

1.1.3 CORTE DE TERRA MANUAL M³ 60,00   

1.1.4 DEMOLIÇA O DE ALVENARIA M² 27,94   

1.1.5 
DEMOLIÇA O DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 

M³ 3,90   

1.1.6 
DEMOLIÇA O DE LAJE PRE -
MOLDADA 

M² 15,00   

1.1.7 
DEMOLIÇA O DE PISO ALTA 
RESISTE NCIA 

M² 16,00   

1.1.8 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 24,90   

1.1.9 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 41,00   

1.1.10 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 40,00   

1.1.11 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 28,72   

1.1.12 REMOÇA O DE DIVISO RIA M² 15,20   

1.1.13 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 6,97   

1.1.14 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 4,50   

1.1.15 REMOÇA O DE FORRO PVC M² 15,00   

1.1.16 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 2,00   

1.1.17 
REMOÇA O DE MADEIRAMENTO 
PARA COBERTURA 

M² 65,43   

1.1.18 REMOÇA O DE TELHA CERA MICA M² 40,00   

1.1.19 
REMOÇA O DE TELHA 
FIBROCIMENTO/META LICA 

M² 65,43   

1.1.20 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE ESQUADRIA DE FERRO 

M² 10,00   

1.1.21 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE GRADE DE FERRO 

UND 10,00   

1.1.22 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE LAVATO RIO 

UND 4,00   
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1.1.23 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE VASO SANITA RIO 

UND 4,00   

1.1.24 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 10,00   

SUBTOTAL  

 

1.2 FUNDAÇÃO 

1.2.1 
ALVENARIA DE CONCRETO 
CICLO PICO COM 30% DE PEDRA 
DE MA O 

M³          6,00    

1.2.2 
ESCAVAÇA O MANUAL DE VALAS E 
SAPATAS 

M³        10,23    

SUBTOTAL  

 

1.3 ESTRUTURAL 

1.3.1 

ARMAÇA O DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM 
EDIFICAÇA O TE RREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10MM 

KG 273,00   

1.3.2 
CONCRETO ESTRUTURAL FCK 
20MPA COM LANÇAMENTO 

M³ 3,90   

1.3.3 
FORMA DE MADEIRA 
COMPENSADA 

M² 32,40   

1.3.4 LAJE PRE -MOLDADA M² 12,00   

SUBTOTAL  

 

1.4 ALVENARIA 

1.4.1 
BLOCO CERA MICO 9X19X24CM, 
ESPESSURA 9CM 

M² 27,94   

1.4.2 
COBOGO  DE CONCRETO PRE -
MOLDADO 

M² 4,00   
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1.4.3 
TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, 
ESPESSURA 10CM 

M² 12,15   

1.4.4 
TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, 
ESPESSURA 20CM 

M² 4,05   

SUBTOTAL  

 

1.5 REVESTIMENTO 

1.5.1 
CHAPISCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 
1:3 

M² 60,00   

1.5.2 

CORTE EM PAREDE PARA 
INSTALAÇA O ELE TRICA COM 
EMBUTIMENTO DO ELETRODUTO 
FLEXI VEL TIPO CONDUI TE E 
CAIXA 

M 60,00   

1.5.3 

EMBOÇO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, AREIA E TERRA 
BRANCA TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 
2CM 

M² 15,70   

1.5.4 
REBOCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 

M² 60,00   

1.5.5 
REGULARIZAÇA O DE PAREDE 
PARA REVESTIMENTO 

M² 40,00   

1.5.6 
REVESTIMENTO CERA MICO PEI III   
TIPO A, COM REJUNTAMENTO 

M² 90,00   

1.5.7 

REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMI NICO TEXTURIZADO, 
ESPESSURA 0,8MM, FIXADO COM 
COLA 

M² 6,00   

SUBTOTAL  

 

1.6 PAVIMENTAÇÃO/PISO 

1.6.1 
CONTRAPISO EM CIMENTO E 
AREIA COM 5CM TRAÇO 1:4 

M² 26,80   

1.6.2 
PISO CERA MICO TIPO A PEI V, COM 
REJUNTAMENTO 

M² 40,00   

1.6.3 
PISO EM CONCRETO 
DESEMPOLADO COM JUNTA DE 
DILATAÇA O 

M² 16,00   
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1.6.4 
PISO EM GRANILITE POLIDO COM 
JUNTA DE DILATAÇA O, 
ESPESSURA 8CM 

M² 30,00   

SUBTOTAL  

 

1.7 ESQUADRIAS 

1.7.1 
ESQUADRIA DE CHAPA DE 
ALUMI NIO COM VIDROS 

M² 6,56   

1.7.2 
ESQUADRIA DE CHAPA DE FERRO 
COM BANDEIRA GRADEADA 

M² 4,31   

1.7.3 
ESQUADRIA DE VIDRO 
TEMPERADO 

M² 3,52   

1.7.4 
FECHADURA PARA PORTA DE 
MADEIRA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UND 5,00   

1.7.5 GRADE META LICA M² 10,00   

1.7.6 
VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, 
TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS 

M² 8,00   

SUBTOTAL  

 

1.8 PINTURA 

1.8.1 MASSA ACRI LICA M² 200,00   

1.8.2 MASSA CORRIDA M² 200,00   

1.8.3 
PINTURA DE PROTEÇA O DE TINTA 
ANTICORROSIVA (ZARCA O), 
INCLUSIVE LIXAMENTO 

M² 70,00   

1.8.4 PINTURA EM TINTA EPO XI M² 800,00   

1.8.5 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 50,00   

1.8.6 TINTA ACRI LICA M² 5.000,00   

1.8.7 TINTA ESMALTE SINTE TICO M² 150,00   
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SUBTOTAL  

1.9 COBERTURA 

1.9.1 
MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA 

M² 300,00   

1.9.2 
TELHA CERA MICA ACABAMENTO 
LATERAL RETO TIPO 
CAPA/CANAL 

M² 300,00   

SUBTOTAL  

 

1.10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

1.10.1 CHUVEIRO ELE TRICO UND 4,00   

1.10.2 CUBA DE LOUÇA PARA LAVABO UND 3,00   

1.10.3 
CUBA INOX 34X56X17CM COM 
TORNEIRA META LICA E 
ACESSO RIOS 

UND 2,00   

1.10.4 
LAVATO RIO, LOUÇA BRANCA, COM 
COLUNA 44X35,5CM, PADRA O 
POPULAR 

UND 2,00   

1.10.5 
PONTO DE A GUA, INCLUSOS 
TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS 

UND 12,00   

1.10.6 
PONTO DE ESGOTO, INCLUSOS 
TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS 

UND 12,00   

1.10.7 
TANQUE EM AÇO INOX 
71X43X26CM COM TORNEIRA 
META LICA E ACESSO RIOS 

UND 1,00   

1.10.8 
VASO SANITA RIO COM DESCARGA 
ACOPLADA COMPLETO COM 
ACESSO RIOS E TAMPA 

UND 6,00   

SUBTOTAL  

 

1.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

1.11.1 
PONTO ELE TRICO (RASGO EM 
PAREDE, ELETRODUTO, TOMADA, 
INTERRUPTOR E FIAÇA O) 

UND 20,00   



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-000 – Brumado-BA 
  

 
 

 

 

89/160 

 
 

SUBTOTAL  

 

 

1.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.12.1 
BARRA DE AÇO PINTADA PARA 
APOIO 

UND 6,00   

1.12.2 

DIVISO RIA EM GRANITO POLIDO 
COM ESPESSURA DE 3CM 
ASSENTADO COM ARGAMASSA, 
INCLUSIVE FERRAGENS 

M² 12,00   

1.12.3 FORRO PVC M² 40,00   

1.12.4 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 750,00   

1.12.5 

MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

M² 2.000,00   

1.12.6 
PEDRA DE GRANITO PARA 
BANCADA 

M² 28,00   

1.12.7 
PEDRA DE GRANITO PARA 
SOLEIRA E PEITORIL 

M² 16,00   

SUBTOTAL  

 

1.13 SERVIÇOS FINAIS 

1.13.1 BOTA FORA M³ 300,00   

1.13.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 200,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  
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2 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 

2.1.1 
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE 
TERRENO 

M² 10.000,00   

2.1.2 DEMOLIÇA O DE ALVENARIA M² 500,00   

2.1.3 
DEMOLIÇA O DE LAJE PRE -
MOLDADA 

M² 40,00   

2.1.4 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 600,00   

2.1.5 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 450,00   

2.1.6 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 500,00   

2.1.7 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 500,00   

2.1.8 REMOÇA O DE DIVISO RIA M² 150,00   

2.1.9 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 300,00   

2.1.10 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 200,00   

2.1.11 REMOÇA O DE FORRO PVC M² 300,00   

2.1.12 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 25,00   

2.1.13 
REMOÇA O DE MADEIRAMENTO 
PARA COBERTURA 

M² 800,00   

2.1.14 REMOÇA O DE TELHA CERA MICA M² 800,00   

2.1.15 
REMOÇA O DE TELHA 
FIBROCIMENTO/META LICA 

M² 150,00   

2.1.16 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE ESQUADRIA DE FERRO 

M² 60,00   

2.1.17 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE GRADE DE FERRO 

UND 70,00   

2.1.18 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE LAVATO RIO 

UND 25,00   

2.1.19 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE VASO SANITA RIO 

UND 30,00   
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2.1.20 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 80,00   

2.1.21 DESLOCAMENTO PROFISSIONAL KM 3.000,00   

SUBTOTAL  

 

 

2.2 ALVENARIA 

2.2.1 
BLOCO CERA MICO 9X19X24CM, 
ESPESSURA 9CM 

M² 800,00   

SUBTOTAL  

 

2.3 REVESTIMENTO 

2.3.1 
CHAPISCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 
1:3 

M² 2.000,00   

2.3.2 

CORTE EM PAREDE PARA 
INSTALAÇA O ELE TRICA COM 
EMBUTIMENTO DO ELETRODUTO 
FLEXI VEL TIPO CONDUI TE E 
CAIXA 

M 500,00   

2.3.3 

EMBOÇO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, AREIA E TERRA 
BRANCA TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 
2CM 

M² 1.000,00   

2.3.4 
REBOCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 

M² 2.000,00   

2.3.5 
REGULARIZAÇA O DE PAREDE 
PARA REVESTIMENTO 

M² 300,00   

2.3.6 
REVESTIMENTO CERA MICO PEI III   
TIPO A, COM REJUNTAMENTO 

M² 1.000,00   

SUBTOTAL  

 

2.4 PAVIMENTAÇÃO/PISO 
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2.4.1 
CONTRAPISO EM CIMENTO E 
AREIA COM 5CM TRAÇO 1:4 

M² 300,00   

2.4.2 
PISO CERA MICO TIPO A PEI V, COM 
REJUNTAMENTO 

M² 300,00   

2.4.3 
PISO EM CONCRETO 
DESEMPOLADO COM JUNTA DE 
DILATAÇA O 

M² 750,00   

SUBTOTAL  

 

2.5 ESQUADRIAS 

2.5.1 
ESQUADRIA DE CHAPA DE 
ALUMI NIO COM VIDROS 

M² 25,00   

2.5.2 
ESQUADRIA DE CHAPA DE FERRO 
COM BANDEIRA GRADEADA 

M² 60,00   

2.5.3 
ESQUADRIA DE MADEIRA MACIÇA 
COMPLETA COM FERRAGEM 

M² 40,00   

2.5.4 
FECHADURA PARA PORTA DE 
MADEIRA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UND 80,00   

2.5.5 GRADE META LICA M² 15,00   

2.5.6 
VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, 
TRANSPARENTE, COM 
FERRAGENS 

M² 35,00   

SUBTOTAL  

 

2.6 PINTURA 

2.6.1 MASSA ACRI LICA M² 800,00   

2.6.2 MASSA CORRIDA M² 800,00   

2.6.3 
PINTURA DE LETREIRO EM 
FACHADA POR LETRA, ALTURA 
ME DIA 25 A  40CM 

UND 500,00   

2.6.4 
PINTURA DE PROTEÇA O DE TINTA 
ANTICORROSIVA (ZARCA O), 
INCLUSIVE LIXAMENTO 

M² 3.500,00   

2.6.5 PINTURA EM TINTA EPO XI M² 1.100,00   
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2.6.6 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 750,00   

2.6.7 TINTA ACRI LICA M² 18.000,00   

2.6.8 TINTA ESMALTE SINTE TICO M² 550,00   

SUBTOTAL  

 

2.7 COBERTURA 

2.7.1 
MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA 

M² 800,00   

2.7.2 
TELHA CERA MICA ACABAMENTO 
LATERAL RETO TIPO 
CAPA/CANAL 

M² 800,00   

SUBTOTAL  

2.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

2.8.1 
CAIXA D´A GUA EM POLIETILENO, 
1000 LITROS, COM ACESSO RIOS 

UND 5,00   

2.8.2 
CUBA INOX 34X56X17CM COM 
TORNEIRA META LICA E 
ACESSO RIOS 

UND 8,00   

2.8.3 

LAVATO RIO, LOUÇA BRANCA, SEM 
COLUNA, COM VA LVULA, SIFA O, 
ENGATE E TORNEIRA DE 
PLA STICO E CONJUNTO DE 
FIXAÇA O 

UND 5,00   

2.8.4 
PONTO DE A GUA, INCLUSOS 
TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS 

UND 50,00   

2.8.5 
PONTO DE ESGOTO, INCLUSOS 
TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS 

UND 50,00   

2.8.6 TANQUE DE CONCRETO UND 5,00   

2.8.7 
VASO SANITA RIO COM DESCARGA 
ACOPLADA COMPLETO COM 
ACESSO RIOS E TAMPA 

UND 10,00   

SUBTOTAL  
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2.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

2.9.1 
PONTO ELE TRICO (RASGO EM 
PAREDE, ELETRODUTO, TOMADA, 
INTERRUPTOR E FIAÇA O) 

UND 20,00   

SUBTOTAL  

 

2.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

2.10.1 
BARRA DE AÇO PINTADA PARA 
APOIO 

UND 22,00   

2.10.2 FORRO PVC M² 70,00   

2.10.3 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 850,00   

2.10.4 

MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

M² 2.000,00   

2.10.5 
PEDRA DE GRANITO PARA 
BANCADA 

M² 40,00   

SUBTOTAL  

2.11 SERVIÇOS FINAIS 

2.11.1 BOTA FORA M³ 600,00   

2.11.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 1.500,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

 

3 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

3.1 SERVIÇOS INICIAIS 
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3.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 4,00   

3.1.2 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 2,00   

3.1.3 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 6,00   

3.1.4 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 4,00   

3.1.5 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 4,00   

3.1.6 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

3.1.7 
REMOÇA O DE FORRO DE 
MADEIRA 

M² 20,00   

3.1.8 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 1,00   

3.1.9 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE ESQUADRIA DE FERRO 

M² 4,00   

3.1.10 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE GRADE DE FERRO 

UND 1,00   

3.1.11 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE LAVATO RIO 

UND 1,00   

3.1.12 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE VASO SANITA RIO 

UND 1,00   

3.1.13 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

SUBTOTAL  

 

3.2 PINTURA 

3.2.1 MASSA ACRI LICA M² 10,00   

3.2.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   

3.2.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 10,00   

3.2.4 TINTA ACRI LICA M² 300,00   

SUBTOTAL  
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3.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

3.3.1 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 20,00   

3.3.2 

MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

M² 120,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

 

4 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I 

4.1 SERVIÇOS INICIAIS 

4.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 20,00   

4.1.2 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 12,00   

4.1.3 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 30,00   

4.1.4 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 16,00   

4.1.5 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 4,00   

4.1.6 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

4.1.7 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 2,00   

4.1.8 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE ESQUADRIA DE FERRO 

M² 2,00   

4.1.9 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE GRADE DE FERRO 

UND 4,00   

4.1.10 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE LAVATO RIO 

UND 2,00   
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4.1.11 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE VASO SANITA RIO 

UND 3,00   

4.1.12 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 8,00   

SUBTOTAL  

 

4.2 REVESTIMENTO 

4.2.1 
CHAPISCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 
1:3 

M² 10,00   

4.2.2 
REBOCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 

M² 10,00   

SUBTOTAL  

 

4.3 PINTURA 

4.3.1 MASSA ACRI LICA M² 10,00   

4.3.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   

4.3.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 10,00   

4.3.4 TINTA ACRI LICA M² 1.200,00   

SUBTOTAL  

 

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.4.1 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 20,00   

4.4.2 

MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

M² 20,00   

SUBTOTAL  
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TOTAL  

 

5 SAMU 192 

5.1 SERVIÇOS INICIAIS 

5.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 8,00   

5.1.2 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 6,00   

5.1.3 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 8,00   

5.1.4 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 6,00   

5.1.5 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 2,00   

5.1.6 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 4,00   

5.1.7 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 1,00   

5.1.8 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE ESQUADRIA DE FERRO 

M² 1,00   

5.1.9 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE GRADE DE FERRO 

UND 4,00   

5.1.10 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE LAVATO RIO 

UND 1,00   

5.1.11 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE VASO SANITA RIO 

UND 1,00   

5.1.12 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

SUBTOTAL  

5.2 PINTURA 

5.2.1 MASSA ACRI LICA M² 10,00   

5.2.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   
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5.2.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 5,00   

5.2.4 TINTA ACRI LICA M² 300,00   

SUBTOTAL  

 

5.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

5.3.1 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 20,00   

5.3.2 

MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

M² 20,00   

SUBTOTAL   

 

TOTAL  

6 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO 

6.1 SERVIÇOS INICIAIS 

6.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 10,00   

6.1.2 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 4,00   

6.1.3 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 4,00   

6.1.4 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 3,00   

6.1.5 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 2,00   

6.1.6 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 1,00   

6.1.7 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE ESQUADRIA DE FERRO 

M² 1,00   

6.1.8 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE GRADE DE FERRO 

UND 3,00   
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6.1.9 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE LAVATO RIO 

UND 1,00   

6.1.10 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE VASO SANITA RIO 

UND 1,00   

6.1.11 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

SUBTOTAL  

 

6.2 PINTURA 

6.2.1 MASSA ACRI LICA M² 10,00   

6.2.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   

6.2.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 5,00   

6.2.4 TINTA ACRI LICA M² 150,00   

SUBTOTAL  

 

6.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

6.3.1 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 20,00   

SUBTOTAL   

 

TOTAL  

 

7 LABORATÓRIO CENTRAL – LACEN 

7.1 SERVIÇOS INICIAIS 

7.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 4,00   
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7.1.2 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 6,00   

7.1.3 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 12,00   

7.1.4 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 4,00   

7.1.5 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 4,00   

7.1.6 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 1,00   

7.1.7 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE ESQUADRIA DE FERRO 

M² 1,00   

7.1.8 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE LAVATO RIO 

UND 1,00   

7.1.9 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO 
DE VASO SANITA RIO 

UND 1,00   

7.1.10 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 4,00   

SUBTOTAL  

 

7.2 PINTURA 

7.2.1 MASSA ACRI LICA M² 10,00   

7.2.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   

7.2.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 5,00   

7.2.4 TINTA ACRI LICA M² 50,00   

SUBTOTAL  

 

7.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.3.1 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 20,00   

7.3.2 
MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 

M² 20,00   
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REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

SUBTOTAL  

TOTAL  

 

8 TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD 

8.1 SERVIÇOS INICIAIS 

8.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 2,00   

8.1.2 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 4,00   

8.1.3 REMOÇA O DE DIVISO RIA M² 3,00   

8.1.4 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

8.1.5 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 4,00   

SUBTOTAL   

 

8.2 PINTURA 

8.2.1 MASSA ACRI LICA M² 10,00   

8.2.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   

8.2.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 5,00   

8.2.4 TINTA ACRI LICA M² 50,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  
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9 POLICLÍNICA MANOEL FERNANDES DOS SANTOS 

9.1 SERVIÇOS INICIAIS 

9.1.1 DEMOLIÇA O DE ALVENARIA M² 20,00   

9.1.2 
DEMOLIÇA O DE LAJE PRE -
MOLDADA 

M² 6,00   

9.1.3 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 20,00   

9.1.4 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 20,00   

9.1.5 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 35,00   

9.1.6 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 20,00   

9.1.7 REMOÇA O DE DIVISO RIA M² 10,00   

9.1.8 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 5,00   

9.1.9 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

9.1.10 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 3,00   

9.1.11 
REMOÇA O DE MADEIRAMENTO 
PARA COBERTURA 

M² 110,00   

9.1.12 REMOÇA O DE TELHA CERA MICA M² 32,34   

9.1.13 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
ESQUADRIA DE FERRO 

M² 13,92   

9.1.14 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
GRADE DE FERRO 

UND 22,92   

9.1.15 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
LAVATO RIO 

UND 3,00   

9.1.16 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
VASO SANITA RIO 

UND 3,00   
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9.1.17 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 22,76   

SUBTOTAL  

 

 

9.2 ALVENARIA 

9.2.1 
BLOCO CERA MICO 9X19X24CM, 
ESPESSURA 9CM 

M² 10,00   

SUBTOTAL  

 

9.3 REVESTIMENTO 

9.3.1 
CHAPISCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 
1:3 

M² 50,00   

9.3.2 

CORTE EM PAREDE PARA 
INSTALAÇA O ELE TRICA COM 
EMBUTIMENTO DO ELETRODUTO 
FLEXI VEL TIPO CONDUI TE E CAIXA 

M 60,00   

9.3.3 
EMBOÇO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, AREIA E TERRA BRANCA 
TRAÇO 1:3:5, ESPESSURA 2CM 

M² 20,00   

9.3.4 
REBOCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 

M² 50,00   

9.3.5 
REGULARIZAÇA O DE PAREDE PARA 
REVESTIMENTO 

M² 38,71   

9.3.6 
REVESTIMENTO CERA MICO PEI III   
TIPO A, COM REJUNTAMENTO 

M² 67,42   

SUBTOTAL  

 

9.4 PAVIMENTAÇÃO/PISO 

9.4.1 
CONTRAPISO EM CIMENTO E AREIA 
COM 5CM TRAÇO 1:4 

M² 20,00   

9.4.2 
PISO CERA MICO TIPO A PEI V, COM 
REJUNTAMENTO 

M² 15,00   
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9.4.3 
PISO EM CONCRETO 
DESEMPOLADO COM JUNTA DE 
DILATAÇA O 

M² 10,00   

9.4.4 
PISO EM GRANILITE POLIDO COM 
JUNTA DE DILATAÇA O, ESPESSURA 
8CM 

M² 60,00   

SUBTOTAL  

 

 

9.5 ESQUADRIAS 

9.5.1 
ESQUADRIA DE CHAPA DE 
ALUMI NIO COM VIDROS 

M² 4,00   

9.5.2 
ESQUADRIA DE CHAPA DE FERRO 
COM BANDEIRA GRADEADA 

M² 5,00   

9.5.3 
ESQUADRIA DE MADEIRA MACIÇA 
COMPLETA COM FERRAGEM 

M² 4,00   

9.5.4 
FECHADURA PARA PORTA DE 
MADEIRA, FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UND 10,00   

9.5.5 GRADE META LICA M² 5,63   

9.5.6 
VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, 
TRANSPARENTE, COM FERRAGENS 

M² 6,40   

SUBTOTAL  

 

9.6 PINTURA 

9.6.1 MASSA ACRI LICA M² 150,00   

9.6.2 MASSA CORRIDA M² 150,00   

9.6.3 
PINTURA DE PROTEÇA O DE TINTA 
ANTICORROSIVA (ZARCA O), 
INCLUSIVE LIXAMENTO 

M² 80,00   

9.6.4 PINTURA EM TINTA EPO XI M² 300,00   

9.6.5 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 30,00   
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9.6.6 TINTA ACRI LICA M² 800,00   

9.6.7 TINTA ESMALTE SINTE TICO M² 30,00   

SUBTOTAL  

 

9.7 COBERTURA 

9.7.1 
MADEIRAMENTO PARA 
COBERTURA 

M² 30,00   

9.7.2 
TELHA CERA MICA ACABAMENTO 
LATERAL RETO TIPO CAPA/CANAL 

M² 30,00   

SUBTOTAL  

 

9.8 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

9.8.1 
CUBA INOX 34X56X17CM COM 
TORNEIRA META LICA E 
ACESSO RIOS 

UND 2,00   

9.8.2 

LAVATO RIO, LOUÇA BRANCA, SEM 
COLUNA, COM VA LVULA, SIFA O, 
ENGATE E TORNEIRA DE PLA STICO 
E CONJUNTO DE FIXAÇA O 

UND 1,00   

9.8.3 
PONTO DE A GUA, INCLUSOS TODOS 
OS SERVIÇOS E MATERIAIS 

UND 5,00   

9.8.4 
PONTO DE ESGOTO, INCLUSOS 
TODOS OS SERVIÇOS E MATERIAIS 

UND 5,00   

9.8.5 TANQUE DE CONCRETO UND 1,00   

9.8.6 
VASO SANITA RIO COM DESCARGA 
ACOPLADA COMPLETO COM 
ACESSO RIOS E TAMPA 

UND 2,00   

SUBTOTAL  

 

9.9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
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9.9.1 
PONTO ELE TRICO (RASGO EM 
PAREDE, ELETRODUTO, TOMADA, 
INTERRUPTOR E FIAÇA O) 

UND 10,00   

SUBTOTAL  

 

9.10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.10.1 
BARRA DE AÇO PINTADA PARA 
APOIO 

UND 2,00   

9.10.2 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 100,00   

9.10.3 

MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

M² 250,00   

9.10.4 
PEDRA DE GRANITO PARA 
BANCADA 

M² 4,00   

SUBTOTAL  

9.11 SERVIÇOS FINAIS 

9.11.1 BOTA FORA M³ 6,88   

9.11.2 LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 250,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

 

10 CENTRAL DE MARCAÇÃO 

10.1 SERVIÇOS INICIAIS 

10.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 8,00   

10.1.2 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 12,00   
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10.1.3 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 10,00   

10.1.4 REMOÇA O DE DIVISO RIA M² 4,00   

10.1.5 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 4,00   

10.1.6 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

10.1.7 REMOÇA O DE FORRO PVC M² 20,00   

10.1.8 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 1,00   

10.1.9 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
ESQUADRIA DE FERRO 

M² 3,00   

10.1.10 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
GRADE DE FERRO 

UND 4,00   

10.1.11 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
LAVATO RIO 

UND 1,00   

10.1.12 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
VASO SANITA RIO 

UND 2,00   

10.1.13 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 8,00   

SUBTOTAL  

 

10.2 PINTURA 

10.2.1 MASSA ACRI LICA M² 5,00   

10.2.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   

10.2.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 10,00   

10.2.4 TINTA ACRI LICA M² 350,00   

SUBTOTAL  

 

10.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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10.3.1 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 20,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  

 

11 FARMÁCIA BÁSICA 

11.1 SERVIÇOS INICIAIS 

11.1.1 DEMOLIÇA O DE PISO CERA MICO M² 5,00   

11.1.2 DEMOLIÇA O DE PISO CIMENTADO M² 5,00   

11.1.3 DEMOLIÇA O DE REBOCO M² 10,00   

11.1.4 
DEMOLIÇA O DE REVESTIMENTO 
CERA MICO 

M² 8,00   

11.1.5 REMOÇA O DE DIVISO RIA M² 4,00   

11.1.6 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
FERRO 

M² 4,00   

11.1.7 
REMOÇA O DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   

11.1.8 REMOÇA O DE FORRO PVC M² 30,00   

11.1.9 
REMOÇA O DE LAVATO RIO DE 
LOUÇA 

UND 2,00   

11.1.10 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
ESQUADRIA DE FERRO 

M² 2,00   

11.1.11 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
GRADE DE FERRO 

UND 1,00   

11.1.12 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
LAVATO RIO 

UND 1,00   

11.1.13 
REMOÇA O E REASSENTAMENTO DE 
VASO SANITA RIO 

UND 1,00   

11.1.14 
REPARO DE ESQUADRIA DE 
MADEIRA 

M² 6,00   
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SUBTOTAL  

 

11.2 REVESTIMENTO 

11.2.1 
CHAPISCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA GROSSA TRAÇO 
1:3 

M² 5,00   

11.2.2 
REBOCO EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6 

M² 5,00   

SUBTOTAL  

 

11.3 PINTURA 

11.3.1 MASSA ACRI LICA M² 10,00   

11.3.2 MASSA CORRIDA M² 10,00   

11.3.3 
PINTURA EM VERNIZ SINTE TICO 
BRILHANTE EM MADEIRA 

M² 10,00   

11.3.4 TINTA ACRI LICA M² 100,00   

SUBTOTAL  

11.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

11.4.1 LIMPEZA DE RESERVATO RIO M³ 20,00   

11.4.2 

MANUTENÇA O E REVISA O DE 
TELHADO, CONSIDERANDO 
REAPROVEITAMENTO DE 
MATERIAL 

M² 20,00   

SUBTOTAL  

 

TOTAL  
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TOTAL  

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE PREÇO UNITÁRIO POR POSTO DE SERVIÇO PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

PEDREIRO 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Tipo de Serviço 
Unidade de 
Medida 

Postos de 
Trabalho 

Pedreiro POSTO - 

 

I – SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL 

Pedreiro - 

 

II – REMUNERAÇÃO 

Sala rio Base - 

TOTAL REMUNERAÇÃO - 

 

III – ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A % R$ 

A.01 INSS - - 

A.02 FGTS - - 

A.03 SESI/SESC - - 

A.04 SENAI/SENAC - - 
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A.05 INCRA - - 

A.06 SEBRAE - - 

A.07 Sala rio Educaça o - - 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP - - 

TOTAL GRUPO A - - 

GRUPO B % R$ 

B.01 13º Sala rio - - 

B.02 Fe rias (Incluindo 1/3 Constitucional) - - 

B.03 Aviso Pre vio Trabalhado - - 

B.04 Auxí lio Doença - - 

B.05 Acidente de Trabalho - - 

B.06 Faltas Legais - - 

B.07 Licença Paternidade/Maternidade - - 

B.08 Treinamento - - 

TOTAL GRUPO B - - 

GRUPO C % R$ 

C.01 Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.02 FGTS Sem Aviso Pre vio - - 

C.03 Reflexo no Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.04 Multa FGTS - - 

C.05 Contribuiça o Social 10% Sobre o FGTS - - 

C.06 Indenizaça o Adicional - - 
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TOTAL GRUPO C - - 

GRUPO D % R$ 

D.01 Incide ncia dos Encargos do Grupo A Sobre o Grupo B - - 

D.02 Incide ncia Sobre o Sala rio Maternidade - - 

TOTAL GRUPO D - - 

 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO 

- - 

 

IV – INSUMOS 

Uniformes - 

Outros (Ferramentas, EPIs e Equipamentos) - 

TOTAL INSUMOS  - 

 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO + INSUMOS 

- 

 

V – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS % R$ 

Lucro - - 

Despesas Administrativas/Operacionais - - 

ISSQN - - 

COFINS - - 

PIS - - 

TOTAL LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - - 
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PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) POSTO DE SERVIÇO - 

PREÇO MENSAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE SERVIÇO - 

PREÇO ANUAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE SERVIÇO - 

 

AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇA O E REPARO 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Tipo de Serviço 
Unidade de 
Medida 

Postos de 
Trabalho 

Ajudante Geral De Manutença o E Reparo POSTO - 

 

I – SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL 

Ajudante Geral De Manutença o E Reparo - 

 

II – REMUNERAÇÃO 

Sala rio Base - 

TOTAL REMUNERAÇÃO - 

 

III – ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A % R$ 

A.01 INSS - - 

A.02 FGTS - - 
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A.03 SESI/SESC - - 

A.04 SENAI/SENAC - - 

A.05 INCRA - - 

A.06 SEBRAE - - 

A.07 Sala rio Educaça o - - 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP - - 

TOTAL GRUPO A - - 

GRUPO B % R$ 

B.01 13º Sala rio - - 

B.02 Fe rias (Incluindo 1/3 Constitucional) - - 

B.03 Aviso Pre vio Trabalhado - - 

B.04 Auxí lio Doença - - 

B.05 Acidente de Trabalho - - 

B.06 Faltas Legais - - 

B.07 Licença Paternidade/Maternidade - - 

B.08 Treinamento - - 

TOTAL GRUPO B - - 

GRUPO C % R$ 

C.01 Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.02 FGTS Sem Aviso Pre vio - - 

C.03 Reflexo no Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.04 Multa FGTS - - 
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C.05 Contribuiça o Social 10% Sobre o FGTS - - 

C.06 Indenizaça o Adicional - - 

TOTAL GRUPO C - - 

GRUPO D % R$ 

D.01 Incide ncia dos Encargos do Grupo A Sobre o Grupo B - - 

D.02 Incide ncia Sobre o Sala rio Maternidade - - 

TOTAL GRUPO D - - 

 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO 

- - 

 

IV – INSUMOS 

Uniformes - 

Outros (Ferramentas, EPIs e Equipamentos) - 

TOTAL INSUMOS - 

 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO + INSUMOS 

- 

 

V – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS % R$ 

Lucro - - 

Despesas Administrativas/Operacionais - - 

ISSQN - - 

COFINS - - 
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PIS - - 

TOTAL LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - - 

 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) POSTO DE TRABALHO - 

PREÇO MENSAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE TRABALHO - 

PREÇO ANUAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE TRABALHO - 

 

RESUMO DE CUSTOS 

POSTOS DE SERVIÇOS 

Serviços Remuneração 
Custo Mensal 
Individual do 

Posto 

Quantidades 
de Postos 

Valor Médio 
Mensal (1) 

Valor Total 
Anual (2) 

Pedreiro - - - - - 

Ajudante Geral 
de Manutença o 
e Reparo 

- - - - - 

TOTAL GERAL - 

(1) Valor Me dio Mensal = Custo Mensal Individual do Posto X Quantidade Postos 

(2) Valor Total Anual = Valor Me dio Mensal X 12 

 

 

 

 

 

 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-000 – Brumado-BA 
  

 
 

 

 

118/160 

 
 

 

COMPOSIÇA O MI NIMA DE CUSTOS PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇA O DE 
MANUTENÇA O PREDIAL, CONSERVAÇA O E LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 

1.1 Os sala rios utilizados para ca lculo do valor dos postos de serviços devera o ser fixados 
com base nos pisos salariais das respectivas categorias. 

2. CÁLCULOS DO GRUPO A 

ITEM % FUNDAMENTO 

A.01 INSS 20,00 Art. 22, Inciso I da Lei nº 8.212/91. 

A.02 FGTS 8,00 
Art. 15 da Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, 
Inciso III da CF/88. 

A.03 SESI/SESC 1,50 Decreto-Lei nº 2.318/86. 

A.04 SENAI/SENAC 1,00 Decreto-Lei nº 2.318/86. 

A.05 INCRA 0,20 
Lei nº 7.787/89 e Decreto-Lei nº 
1.146/70. 

A.06 SEBRAE 0,60 
Art. 8º da Lei nº 8.029/90 e Lei nº 
8.154/90. 

A.07 Sala rio Educaça o 2,50 
Art. 3º, Inciso I do Decreto nº 87.043/82 
e Art. 15 da Lei nº 9.424/96. 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP 3,00 Decreto nº 3.048/99. 

3. CÁLCULOS DO GRUPO B 

ITEM % FUNDAMENTO 

B.01 13º Sala rio 9,37 Art. 7º, Inciso XIII da CF/88. 

B.02 Fe rias (Incluindo 1/3 Constitucional) 12,49 Art. 7º, Inciso XVII da CF/88. 

B.03 Aviso Pre vio Trabalhado 0,06 
Art. 7º, Inciso XXI da CF/88 e Arts. 477, 
487 e 491 da CLT. 

B.04 Auxí lio Doença 2,87 Arts. 59 a 64 da Lei nº 8.213/91. 

B.05 Acidente de Trabalho 0,33 Arts. 19 a 23 da Lei nº 8.213/91. 
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B.06 Faltas Legais 0,54 Art. 473 da CLT. 

B.07 Licença Paternidade/Maternidade 0,02 
Art. 7º, Inciso XIX da CF/88 e Art. 10, § 
1º da ADCT. 

B.08 Treinamento 0,34 IN nº 05 do MET e Inciso XXII da CF/88. 

4. CÁLCULOS DO GRUPO C 

ITEM % FUNDAMENTO 

C.01 Aviso Pre vio Indenizado 4,66 
Art. 7º, Inciso XXI da CF/88 e Arts. 477, 
487 e 491 da CLT. 

C.02 FGTS Sem Aviso Pre vio 0,28 Su mula nº 305 do TST. 

C.03 Reflexo no Aviso Pre vio Indenizado 0,70 Decreto nº 6.727/09. 

C.04 Multa FGTS 3,93 
Art. 487 da CLT e Art. 10, Inciso I da 
Disposiça o Transito ria da CF/88. 

C.05 Contribuiça o Social 10% Sobre FGTS 0,98 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01. 

C.06 Indenizaça o Adicional 0,09 Art. 9º da Lei n.º 7.238/84. 

5. CÁLCULOS DO GRUPO D 

ITEM % 

D.01 Incide ncia dos Encargos do Grupo A Sobre o Grupo B 9,57 

D.02 Incide ncia Sobre o Sala rio Maternidade 0,46 

6. TOTAL ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Total – Encargos Sociais = Total Grupo A (36,80%) + Total Grupo B (26,02%) + Total Grupo C 
(10,64%) + Total Grupo D (10,03%) = 83,49%. 

7. BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 

7.1 Para fins da estimativa da Prefeitura Municipal de Brumado, o LDI – Lucro e Despesas 
Indiretas, indicando o percentual de lucro incidente sobre o total da Remuneraça o + 
Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneraça o + Insumos, foi definido em 10%, 
enquanto as despesas administrativas/operacionais foram estabelecidas em 5%, 
totalizando 15%. 
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8. BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 

8.1 Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributaça o de 
Lucro Presumido, o licitante devera  elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas 
planilhas, com base no regime de tributaça o ao qual estara  submetido durante a execuça o 
do contrato. 

8.2 Ca lculo: {[Total (Remuneraça o + Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneraça o + 
Insumos) + Total (Bonificaça o e Outras Despesas)] x [1-(ISS + COFINS + PIS)]/100]} x 
Alí quota. 

 

 

SUB-ANEXO C – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS OBRIGATÓRIAS 

 

KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 ALICATE DE BICO DE PAPAGAIO 10" 

2 ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO COM CABO ISOLADO 6" 

3 ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO COM CABO ISOLADO 8" 

4 ALICATE UNIVERSAL COM CABO ISOLADO 8" 

5 CAIXA META LICA PARA FERRAMENTA COM DIVISA O 

6 CHAVE INGLESA (TIPO GRIFO) Nº 14 

7 CHAVE INGLESA (TIPO GRIFO) Nº 18 

8 CHAVE INGLESA (TIPO GRIFO) Nº 36 

9 CHAVE PARA VA LVULA DE DESCARGA HYDRA 

10 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 1/4 X 6" 

11 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 1/8 X 3" 
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12 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 3/16 X 4" 

13 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 3/16 X 6" 

14 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 5/16 X 8" 

15 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 1/4 X 6" 

16 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 1/8 X 3" 

17 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 3/16 X 4" 

18 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 3/16 X 6" 

19 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 5/16 X 8" 

20 COLHER DE PEDREIRO OVAL 8" 

21 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 

22 DESENTUPIDOR MANUAL DE PIA E LAVATO RIO 

23 DESENTUPIDOR MANUAL DE VASO SANITA RIO 

24 LIMA CHATA BASTARDA 12" 

25 LIMA MEIA CANA BASTARDA 12” 

26 TRENA COM 5M 

KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇA O E REPAROS CIVIS 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 ALICATE DE PRESSA O 10" 

2 ARCO DE SERRA 12" 

3 BALDE PLA STICO PRETO PARA OBRA 

4 BROCHA QUADRADA GRANDE PARA SERVIÇOS DIVERSOS 
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5 CARRINHO DE MA O COM PNEU E CA MARA 

6 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 1/4 X 6" 

7 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 1/8 X 3" 

8 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 3/16 X 4" 

9 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 3/16 X 6" 

10 CHAVE TIPO FENDA TAMANHO 5/16 X 8" 

11 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 1/4 X 6" 

12 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 1/8 X 3" 

13 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 3/16 X 4" 

14 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 3/16 X 6" 

15 CHAVE TIPO PHILIPS TAMANHO 5/16 X 8" 

16 
COMPRESSOR DE AR DIRETO, 1/3 HP, COM 1 (UM) KIT DE PINTURA E DEMAIS ACESSO RIOS, 
220V 

17 DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA MASSA CORRIDA 

18 DESEMPENADEIRA DE AÇO, DENTADA, PARA ARGAMASSA 

19 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 

20 ENXADA COM CABO 

21 ESCADA DE ALUMI NIO COM 5 DEGRAUS 

22 ESCADA DE MADEIRA COM 5 DEGRAUS 

23 ESCADA DE MADEIRA COM 7 DEGRAUS 

24 ESCOVA DE AÇO 

25 ESCOVA DE NYLON 
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26 ESPA TULA META LICA 120MM 

27 ESPA TULA META LICA 40MM 

28 ESPA TULA META LICA 80MM 

29 ESQUADRO DE ALUMI NIO COM 40CM 

30 FURADEIRA DE IMPACTO DE ME DIA POTE NCIA COM MARTELETE 1/2", MONOFA SICO, 220V 

31 FURADEIRA DE IMPACTO DE ME DIA POTE NCIA COM MARTELETE 3/8", MONOFA SICO, 220V 

32 JOGO DE CHAVES ALLEN, 10 PEÇAS, ENTRE 1,5 A 10MM 

33 JOGO DE CHAVES COMBINADA (BOCA E ESTRIA) ENTRE 6 E 22MM 

34 LANTERNA GRANDE PILHA OU RECARREGA VEL (3 ELEMENTOS) 

35 
LAVADORA DE ALTA PRESSA O COM ACESSO RIOS, TIPO MINI WAP, COM PELO MENOS 
1000LBS, MONOFA SICO, 220V 

36 MANGUEIRA DE NI VEL COM 10M 

37 MARRETA COM 1KG 

38 MARRETA COM 3KG 

39 MARRETA DE BORRACHA 

40 MARTELO GRANDE 27MM 

41 NI VEL DE MA O 

42 PA  COM CABO 

43 PICARETA COM CABO 

44 PINCEL 1/2" 

45 PINCEL 2" 

46 PINCEL 3/4" 
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47 PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE (SILICONE), MONOFA SICO, 220V 

48 PONTEIRA DE METAL 12" 

49 PONTEIRA DE METAL 8" 

50 PRUMO DE MA O COM 500G 

51 REBITADOR MANUAL PEQUENO 

52 SERRA COPO 1" COM GUIA 

53 SERRA COPO 3/4" COM GUIA 

54 SERRA MA RMORE, MONOFA SICO, 220V 

55 SERROTE EM AÇO PARA GESSO 

56 SERROTE EM AÇO PARA MADEIRA 

57 TALHADEIRA CHATA DE METAL 25CM 10" 

58 TALHADEIRA CHATA DE METAL 30CM 12" 

59 TRENA COM 10M 
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SUB-ANEXO D – EPI’S OBRIGATÓRIOS  

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 AVENTAL PARA MARCENEIRO 

2 BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, 40 E 42 

3 CAPA PLA STICA PARA CHUVA 

4 CAPACETE DE SEGURANÇA 

5 
CAVALETE DE SINALIZAÇA O: CUIDADO PISO MOLHADO (PEÇA PADRA O, NA COR AMARELA, 
EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50CM DE ALTURA X 27CM DE LARGURA 

6 CINTO DE SEGURANÇA, TIPO PARAQUEDISTA 

7 
CONE PARA SINALIZAÇA O VIA RIA, EM PVC, PINTURA RETRO REFLEXIVA, COM ALTURA DE 
75CM, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 15071:200 

8 
FITA PLA STICA ZEBRADA, EM ROLOS, NAS CORES AMARELO E PRETO, COM 7CM DE 
LARGURA X 185M DE COMPRIMENTO X 0,006MM DE ESPESSURA 

9 LUVA PIGMENTADA 

10 LUVAS EM COURO RASPADO (LUVA DE RASPA) PARA SERVIÇOS PESADOS 

11 MA SCARA COM FILTRO 

12 O CULOS DE PROTEÇA O, TRANSPARENTE 

13 O CULOS PARA SOLDADOR, COM 2 LENTES (FUME E TRANSPARENTE) 

14 PROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO-BA.  
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023. 
TIPO: Menor Preço Por Lote  
ABERTURA: 16/02/2023 
HORÁRIO: 09h (nove horas) 
 
 
OBJETO - Contrataça o de empresa especializada para prestaça o de serviços continuados de conservaça o 
e manutença o predial, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e ma o-de-obra por 
conta da Contratada, destinados a s Unidades de Sau de do Municí pio de Brumado, conforme 
especificações constantes na planilha abaixo: 
 
 

LOTE 1 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ITEM SERVIÇOS VALOR DA PROPOSTA (R$) 

 

1 

prestação de serviços continuados de 
conservação e manutenção predial, com 
fornecimento de peças, materiais de 
consumo, insumos e mão-de-obra por 
conta da contratada, destinados às 
Unidades de Saúde do Município de 
Brumado. 

 

  TOTAL DO LOTE R$ 
 
VALOR TOTAL DO LOTE 1 (por extenso):  

 
Declaramos que já estão inclusos todos os custos relativos a todos os serviços 

preliminares, complementares ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, 
mesmo que não constem das planilhas de preço, como também todos os custos relativos à mão 
de obra, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, impostos, taxas, bem como todas 
as despesas necessárias para a realização dos serviços e eventuais emergências e necessidades. 

 
 

DADOS DA LICITANTE: 
a) Raza o Social ou denominaça o social: _________________________________________________________ 
b) CNPJ/MF: ________________________________________________________________________________ 
c) Endereço: _________________________________________________________________________________ 
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d) Telefone: __________________________________ E-mail: ________________________________________ 
e) Banco (Nome/Nº): ___________________ Agência: __________ Conta Corrente: _________________ 
 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
a) Nome: _______________________________________________ 
b) RG: _________________________ Órgão Expedidor: ____________________ CPF: __________________________________ 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
 
Local, _____ de ____________________de 2023.  
 
 
___________________________________________________ 
 ASSINATURA E CARIMBO CNPJ/MF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-000 – Brumado-BA 
  

 
 

 

 

128/160 

 
 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE PREÇO UNITÁRIO POR POSTO DE SERVIÇO PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

PEDREIRO 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Tipo de Serviço 
Unidade de 
Medida 

Postos de 
Trabalho 

Pedreiro POSTO - 

 

I – SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL 

Pedreiro - 

 

II – REMUNERAÇÃO 

Sala rio Base - 

TOTAL REMUNERAÇÃO - 

 

III – ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A % R$ 

A.01 INSS - - 

A.02 FGTS - - 

A.03 SESI/SESC - - 

A.04 SENAI/SENAC - - 

A.05 INCRA - - 

A.06 SEBRAE - - 
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A.07 Sala rio Educaça o - - 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP - - 

TOTAL GRUPO A - - 

GRUPO B % R$ 

B.01 13º Sala rio - - 

B.02 Fe rias (Incluindo 1/3 Constitucional) - - 

B.03 Aviso Pre vio Trabalhado - - 

B.04 Auxí lio Doença - - 

B.05 Acidente de Trabalho - - 

B.06 Faltas Legais - - 

B.07 Licença Paternidade/Maternidade - - 

B.08 Treinamento - - 

TOTAL GRUPO B - - 

GRUPO C % R$ 

C.01 Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.02 FGTS Sem Aviso Pre vio - - 

C.03 Reflexo no Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.04 Multa FGTS - - 

C.05 Contribuiça o Social 10% Sobre o FGTS - - 

C.06 Indenizaça o Adicional - - 

TOTAL GRUPO C - - 

GRUPO D % R$ 
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D.01 Incide ncia dos Encargos do Grupo A Sobre o Grupo B - - 

D.02 Incide ncia Sobre o Sala rio Maternidade - - 

TOTAL GRUPO D - - 

 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO 

- - 

 

IV – INSUMOS 

Uniformes - 

Outros (Ferramentas, EPIs e Equipamentos) - 

TOTAL INSUMOS  - 

 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO + INSUMOS 

- 

 

V – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS % R$ 

Lucro - - 

Despesas Administrativas/Operacionais - - 

ISSQN - - 

COFINS - - 

PIS - - 

TOTAL LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - - 

 

PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) POSTO DE SERVIÇO - 
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PREÇO MENSAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE SERVIÇO - 

PREÇO ANUAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE SERVIÇO - 

 

AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇA O E REPARO 

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Tipo de Serviço 
Unidade de 
Medida 

Postos de 
Trabalho 

Ajudante Geral De Manutença o E Reparo POSTO - 

 

I – SALÁRIO ESTIMADO DO PROFISSIONAL 

Ajudante Geral De Manutença o E Reparo - 

 

II – REMUNERAÇÃO 

Sala rio Base - 

TOTAL REMUNERAÇÃO - 

 

III – ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

GRUPO A % R$ 

A.01 INSS - - 

A.02 FGTS - - 

A.03 SESI/SESC - - 

A.04 SENAI/SENAC - - 
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A.05 INCRA - - 

A.06 SEBRAE - - 

A.07 Sala rio Educaça o - - 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP - - 

TOTAL GRUPO A - - 

GRUPO B % R$ 

B.01 13º Sala rio - - 

B.02 Fe rias (Incluindo 1/3 Constitucional) - - 

B.03 Aviso Pre vio Trabalhado - - 

B.04 Auxí lio Doença - - 

B.05 Acidente de Trabalho - - 

B.06 Faltas Legais - - 

B.07 Licença Paternidade/Maternidade - - 

B.08 Treinamento - - 

TOTAL GRUPO B - - 

GRUPO C % R$ 

C.01 Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.02 FGTS Sem Aviso Pre vio - - 

C.03 Reflexo no Aviso Pre vio Indenizado - - 

C.04 Multa FGTS - - 

C.05 Contribuiça o Social 10% Sobre o FGTS - - 

C.06 Indenizaça o Adicional - - 
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TOTAL GRUPO C - - 

GRUPO D % R$ 

D.01 Incide ncia dos Encargos do Grupo A Sobre o Grupo B - - 

D.02 Incide ncia Sobre o Sala rio Maternidade - - 

TOTAL GRUPO D - - 

 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO 

- - 

 

IV – INSUMOS 

Uniformes - 

Outros (Ferramentas, EPIs e Equipamentos) - 

TOTAL INSUMOS - 

 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A 
REMUNERAÇÃO + INSUMOS 

- 

 

V – LUCRO E DESPESAS INDIRETAS % R$ 

Lucro - - 

Despesas Administrativas/Operacionais - - 

ISSQN - - 

COFINS - - 

PIS - - 

TOTAL LUCRO E DESPESAS INDIRETAS - - 
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PREÇO MENSAL PARA 1 (UM) POSTO DE TRABALHO - 

PREÇO MENSAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE TRABALHO - 

PREÇO ANUAL PARA 3 (TRÊS) POSTOS DE TRABALHO - 

 

RESUMO DE CUSTOS 

POSTOS DE SERVIÇOS 

Serviços Remuneração 
Custo Mensal 
Individual do 

Posto 

Quantidades 
de Postos 

Valor Médio 
Mensal (1) 

Valor Total 
Anual (2) 

Pedreiro - - - - - 

Ajudante Geral 
de Manutença o 
e Reparo 

- - - - - 

TOTAL GERAL - 

(1) Valor Me dio Mensal = Custo Mensal Individual do Posto X Quantidade Postos 

(2) Valor Total Anual = Valor Me dio Mensal X 12 
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COMPOSIÇA O MI NIMA DE CUSTOS PARA OS POSTOS DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇA O DE 
MANUTENÇA O PREDIAL, CONSERVAÇA O E LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA 

1. MÃO DE OBRA – REMUNERAÇÃO 
 

1.1. Os sala rios utilizados para ca lculo do valor dos postos de serviços devera o ser fixados com 
base nos pisos salariais das respectivas categorias. 
 

2. CÁLCULOS DO GRUPO A 

ITEM % FUNDAMENTO 

A.01 INSS 20,00 Art. 22, Inciso I da Lei nº 8.212/91. 

A.02 FGTS 8,00 
Art. 15 da Lei nº 8.036/90 e Art. 7º, 
Inciso III da CF/88. 

A.03 SESI/SESC 1,50 Decreto-Lei nº 2.318/86. 

A.04 SENAI/SENAC 1,00 Decreto-Lei nº 2.318/86. 

A.05 INCRA 0,20 
Lei nº 7.787/89 e Decreto-Lei nº 
1.146/70. 

A.06 SEBRAE 0,60 
Art. 8º da Lei nº 8.029/90 e Lei nº 
8.154/90. 

A.07 Sala rio Educaça o 2,50 
Art. 3º, Inciso I do Decreto nº 87.043/82 
e Art. 15 da Lei nº 9.424/96. 

A.08 Riscos Ambientais do Trabalho – RAT X FAP 3,00 Decreto nº 3.048/99. 

3. CÁLCULOS DO GRUPO B 

ITEM % FUNDAMENTO 

B.01 13º Sala rio 9,37 Art. 7º, Inciso XIII da CF/88. 

B.02 Fe rias (Incluindo 1/3 Constitucional) 12,49 Art. 7º, Inciso XVII da CF/88. 

B.03 Aviso Pre vio Trabalhado 0,06 
Art. 7º, Inciso XXI da CF/88 e Arts. 477, 
487 e 491 da CLT. 

B.04 Auxí lio Doença 2,87 Arts. 59 a 64 da Lei nº 8.213/91. 

B.05 Acidente de Trabalho 0,33 Arts. 19 a 23 da Lei nº 8.213/91. 
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B.06 Faltas Legais 0,54 Art. 473 da CLT. 

B.07 Licença Paternidade/Maternidade 0,02 
Art. 7º, Inciso XIX da CF/88 e Art. 10, § 
1º da ADCT. 

B.08 Treinamento 0,34 IN nº 05 do MET e Inciso XXII da CF/88. 

4. CÁLCULOS DO GRUPO C 

ITEM % FUNDAMENTO 

C.01 Aviso Pre vio Indenizado 4,66 
Art. 7º, Inciso XXI da CF/88 e Arts. 477, 
487 e 491 da CLT. 

C.02 FGTS Sem Aviso Pre vio 0,28 Su mula nº 305 do TST. 

C.03 Reflexo no Aviso Pre vio Indenizado 0,70 Decreto nº 6.727/09. 

C.04 Multa FGTS 3,93 
Art. 487 da CLT e Art. 10, Inciso I da 
Disposiça o Transito ria da CF/88. 

C.05 Contribuiça o Social 10% Sobre FGTS 0,98 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01. 

C.06 Indenizaça o Adicional 0,09 Art. 9º da Lei n.º 7.238/84. 

5. CÁLCULOS DO GRUPO D 

ITEM % 

D.01 Incide ncia dos Encargos do Grupo A Sobre o Grupo B 9,57 

D.02 Incide ncia Sobre o Sala rio Maternidade 0,46 

6. TOTAL ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO 

Total – Encargos Sociais = Total Grupo A (36,80%) + Total Grupo B (26,02%) + Total Grupo C 
(10,64%) + Total Grupo D (10,03%) = 83,49%. 

7. BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 

7.2 Para fins da estimativa da Prefeitura Municipal de Brumado, o LDI – Lucro e Despesas 
Indiretas, indicando o percentual de lucro incidente sobre o total da Remuneraça o + 
Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneraça o + Insumos, foi definido em 10%, 
enquanto as despesas administrativas/operacionais foram estabelecidas em 5%, 
totalizando 15%. 
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8. BONIFICAÇÃO E OUTRAS DESPESAS 

a. Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributaça o de 
Lucro Presumido, o licitante devera  elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas 
planilhas, com base no regime de tributaça o ao qual estara  submetido durante a execuça o 
do contrato. 

b. Ca lculo: {[Total (Remuneraça o + Encargos Sociais Incidentes Sobre a Remuneraça o + 
Insumos) + Total (Bonificaça o e Outras Despesas)] x [1-(ISS + COFINS + PIS)]/100]} x 
Alí quota. 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 3-2023. 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________________________ 
DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao 
disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
 
 

Obs.: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 
 

DECLARAÇÃO 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o n º do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº ________, 
sediada (endereço completo), declara, sob pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) 
impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 
 
 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023. 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ/MF nº ........................, .........<<endereço completo>> 

..................., declara sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 (Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
 
 
 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 

 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por mediação de seu representante legal o 
(a) Sr (a) _________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº ________________________ e do 
CPF/MF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 

 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023. 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins que, a empresa...................., CNPJ n° ................, com endereço na Rua 
......................, na cidade de ..................., Estado ..............., na o possui so cios ou administradores que sejam 
servidores ou agentes polí ticos da Prefeitura Municipal de Brumado, bem como na o possui so cio ou 
administrador que seja co njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate  o 
terceiro grau de agente polí tico da Prefeitura Municipal de Brumado e dos agentes pu blicos membros 
da comissa o de licitaça o. 
 
 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
 
 
 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA CONTRATUAL 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº   -2023 
 

Pelo presente Instrumento de Contrato de Prestaça o de Serviços, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, Pessoa Jurí dica de Direito Pu blico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 13.759.150/0001-25, 
com sede administrativa na Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, 1º Andar, Centro, Brumado-BA, representado 
neste ato pelo seu Secreta rio Municipal de Sau de o Sr. CLAUDIO SOARES FERES, cadastrado no CPF/MF 
sob nº 068.994.926-01, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.773.437-38/SSP-BA, residente e 
domiciliado a Rua Jose  Batista da Silva nº 17, bairro Monsenhor Fagundes, Brumado-BA, a seguir 
denominada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa XXXXXXX com sede na Rua 
(XXXXXXXXXXXXXX), (XXXX), na cidade de (XXXXXXXXXX), inscrita no CNPJ/MF sob nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato por seu (XXXXXXXXXX), o Sr. (XXXXXXXXXXX), portador 
da Ce dula de Identidade R.G. nº (XXXXXXXXX), CPF/MF nº (XXX.XXX.XXX-XX), doravante designada 
CONTRATADA, esta o justas e acertadas para celebrarem o presente contrato, referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 3-2023, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal em XX/XX/XXXX, dentro 
das cla usulas e condiço es seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços continuados de conservação e manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais de 
consumo, insumos e mão-de-obra por conta da Contratada, destinados às Unidades de Saúde do 
Município de Brumado, conforme especificações constantes na planilha abaixo:  
 
(planilha com o lote) 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - (DA VINCULAÇÃO) - O presente CONTRATO vincula-se a s determinaço es da 
Lei nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alteraço es e ao Processo Administrativo nº 10/2023 de 
23/01/2023, cuja licitaça o foi realizada na modalidade Pregão Eletrônico Nº 3-2023 de 06/02/2023, 
tipo Menor Preço por Lote, com observa ncia dos dispositivos contidos na Lei nº 10.520/02, que integra 
ao presente contrato, independentemente de transcriça o. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – (DA JUSTIFICATIVA) – Os serviços se justificam pela necessidade de 
manutença o e conservaça o predial destinados aos pre dios pu blicos relacionados a  secretaria de sau de 
do municí pio de Brumado, pois, e  essencial para a conservaça o do patrimo nio do Municí pio de Brumado, 
proporcionando condiço es adequadas e indispensa veis para a realizaça o das atividades que compo em a 
missa o finalí stica do Ente CONTRATANTE, qual seja, a sau de pu blica. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas decorrentes da execução do presente 
CONTRATO correrão por conta das dotações orçamentárias:  
 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
Despesa: 23 - 04.001 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHÃES NETO 
04.001.10.302.0003.2061.3.3.90.39.00 1.600.0000.00 
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Despesa: 60 - 04.001 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
04.001.10.303.0003.2071.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 89 - 04.001 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
04.001.10.305.0003.2074.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 103 - 04.001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS I 
04.001.10.302.0003.2075.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 116 - 04.001 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS – SAMU 
04.001.10.302.0003.2077.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 143 - 04.001 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO 
04.001.10.302.0003.2081.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 157 - 04.001 MANUTENÇÃO DO LACEN 04.001.10.302.0003.2082.3.3.90.39.00 
1.500.1002.00  
 
Despesa: 170 - 04.001 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD 
04.001.10.302.0003.2083.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 184 - 04.001 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 
04.001.10.302.0003.2084.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 235 - 04.001 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE EXAMES 
04.001.10.301.0003.2092.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
Despesa: 265 - 04.001 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA 
04.001.10.301.0003.2114.3.3.90.39.00 1.500.1002.00 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O valor do presente CONTRATO de Prestação de Serviços é o valor ofertado pelo CONTRATADO 
para o lote 1 constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico Nº 3-2023, que faz parte 
integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, cujo o valor total estimado é de R$ 
_________ (__________________________), fixo, inclusos todos os custos relativos a todos os serviços necessa rios 
a  perfeita execuça o do serviço, como tambe m todos os custos relativos a  ma o de obra,  licenças, encargos 
sociais e trabalhistas, contribuiço es fiscais, impostos, taxas, bem como todas as despesas diretas e 
indiretas e quaisquer outras necessa rias a  execuça o do objeto contratado, o pagamento será feito 
mediante notas fiscais devidamente preenchidas. 
 

3.1.1 - O pagamento relativo a esta Cla usula Terceira será realizado em Conta cujos dados foram 
fornecidos pela Contratada, a saber: Banco (Nome/Nº): ___________________ Age ncia: __________ Conta 
Corrente: _________________. 
 
3.2 - O pagamento sera  efetuado mensalmente em moeda corrente nacional, por interme dio de ordem 
banca ria e de acordo com as condiço es constantes na proposta da empresa e aceita pelo Municí pio de 
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Brumado em favor da CONTRATADA, mediante apresentaça o da respectiva nota fiscal devidamente 
atestada pelo setor competente. 

 
3.3 - O pagamento sera  efetuado ate  o 5º (quinto) dia u til do me s subsequente ao da execuça o dos 
serviços. 

3.4 - Para execuça o do pagamento, a CONTRATADA devera  emitir nota fiscal sem rasuras e com prazo 
de validade vigente, devendo constar, como beneficia rio/cliente, o Fundo Municipal de Sau de, CNPJ 
nº 13.759.150/0001-25. 

3.5 - Devera  constar na Nota Fiscal as seguintes informaço es: 

I. Endereço, CNPJ, nu mero da Nota de Empenho, valor dos serviços prestados, nu mero do 
banco, da age ncia e da conta corrente da CONTRATADA e a descriça o clara dos serviços 
prestados; 
 

II. A alí quota do Imposto Sobre Serviço - ISS incidente sobre o valor da Nota Fiscal e seu 
fundamento legal, conforme Lista de Serviços anexa a  Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003 e de legislaça o municipal pertinente, para fins de retença o tributa ria. 

 
3.6 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido sera  
atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate  a data do efetivo pagamento, pelo 
I ndice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA mediante aplicaça o da seguinte fo rmula: 
 

I. AF = [(1 + IPCA/100) N/30 -1] x VP, onde: 
 
a) AF = atualizaça o financeira; 
 
b) IPCA = percentual atribuí do ao I ndice de Preços ao Consumidor Amplo, com vige ncia a partir 

da data do adimplemento da etapa; 

c) N = nu mero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 

d) VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

3.7 - Nenhum pagamento sera  efetuado a  CONTRATADA enquanto pendente de liquidaça o qualquer 
obrigaça o financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimple ncia contratual. 

3.8 - O Contratante fica reservado o direito de na o efetuar o pagamento se, no ato da aceitaça o, a 
execuça o do objeto na o estiver em conformidade com as especificaço es estipuladas. 

3.9 - O atraso na apresentaça o, por parte da empresa, da fatura ou dos documentos, exigidos como 
condiça o para pagamento, acarretara  prorrogaça o automa tica do prazo em igual nu mero de dias 
de vencimento da obrigaça o do CONTRATANTE. 

3.10 - A prorrogaça o do prazo de pagamento na o exime a CONTRATADA de promover o pagamento dos 
empregados nas datas regulamentares, nem das obrigaço es sociais e trabalhistas. 
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3.11 - A consulta relativa a  regularidade fiscal, exigida na habilitaça o, sera  feita previamente a cada 
pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo pro prio e ficando o efetivo 
pagamento a ela condicionado. 

3.12 - A CONTRATADA devera  encaminhar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes de 
regularidade fiscal, quando a comprovaça o na o puder ser feita por consulta ao SICAF, 
independentemente de solicitaça o do CONTRATANTE. 

3.13 - A CONTRATADA devera  encaminhar, juntamente com a nota fiscal, para comprovaça o da 
regularidade trabalhista, a comprovaça o do adimplemento dos sala rios e encargos trabalhistas 
dos funciona rios postos a  disposiça o do CONTRATANTE para prestaça o dos serviços. 

3.14 - Constatada a situaça o de irregularidade da CONTRATADA, a mesma sera  notificada, por escrito, 
para, num prazo de 05 (cinco) dias u teis, prorroga veis por igual perí odo, regularizar tal situaça o 
ou, no mesmo prazo, apresentar defesa. 

3.15 - O pagamento da nota fiscal ficara  retido, ate  que se regularize as pende ncias quanto a  
documentaça o relativa a  regularidade fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE 
 
4.1 - Este CONTRATO de Prestação de Serviços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura, respeitadas as determinações do art. 57 da lei 8.666/93 com suas alterações. 
 
4.2 - O contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, respeitadas as determinações do art. 
57, inciso II, da lei 8.666/93 com suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1. A CONTRATADA se obriga a: 
 

5.1.1. Encaminhar a  Secretaria Municipal de Sau de, em ate  30 (trinta) dias apo s o iní cio da 
execuça o dos serviços, os seguintes documentos: 

 
I. Anotaça o de Responsabilidade Te cnica - ART sobre os serviços objeto deste Contrato, 

registrada no CREA; 
 
II. Ficha dos empregados designados para comporem a equipe residente contendo as 

informaço es pessoais e profissionais; 

III. Co pia de documento que comprove o ví nculo empregatí cio do funciona rio com a empresa. 

5.1.2. Empregar pessoal habilitado para a execuça o dos serviços, observando o quantitativo e a 
qualificaça o mí nima exigida, bem como as exige ncias previstas na legislaça o pertinente. 

5.1.3. Implantar, imediatamente apo s o iní cio do contrato, a ma o-de-obra nos respectivos postos, 
nos hora rios fixados na escala de serviço e iniciar as rotinas de manutença o preventiva de 
cada sistema (ele trico, hidra ulico, bombas etc.). 
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5.1.4. Preparar rigorosamente os empregados que ira o prestar serviços no CONTRATANTE, 
orientando-os para que se comportem sempre de forma cordial e se apresentem sempre 
dentro dos padro es de eficie ncia e higiene compatí veis com o local de prestaça o dos 
serviços. 

5.1.5. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado por meio de cracha s, 
fornecendo lhes uniforme completo e em conformidade com as normas de segurança. O 
uniforme de cada funciona rio, a ser fornecido gratuitamente, devera  ser novo e composto 
por, no mí nimo, os itens abaixo, que sera o fornecidos durante o ano: 

TURNO DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE POR 

FUNCIONÁRIO 

1 CALÇA JEANS 2 

2 CAMISETA POLO MANGA CURTA 2 

3 BOTA DE SEGURANÇA 1 

4 MEIA 2 

5.1.6. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços conforme previsto neste 
instrumento, sem interrupça o, seja por motivo de fe rias, descanso semanal, licença, greve, 
falta ao serviço e demissa o de empregados, que na o tera , em hipo tese alguma, qualquer 
relaça o de emprego com o CONTRATANTE. 

5.1.6.1. No caso de falta ao trabalho, a CONTRATADA devera  apresentar empregado substituto, 
com qualificaça o equivalente, no prazo ma ximo de 02 (duas) horas apo s tomar 
conhecimento da ause ncia do funciona rio, seja por meio de comunicaça o do CONTRATANTE 
ou pelo encarregado de turma, devidamente uniformizado e portando cracha  de 
identificaça o. 

5.1.6.2. Cabera  ao encarregado de turma residente informar a CONTRATADA o quanto antes, de 
forma que a mesma providencie as reposiço es. A CONTRATADA devera  orientar os demais 
funciona rios quanto aos procedimentos em caso de falta do encarregado, de forma que o 
posto seja coberto dentro do prazo estabelecido no item anterior. 

5.1.7. Responsabilizar-se por todas as despesas, encargos e obrigaço es sociais, trabalhistas, 
previdencia rias e fiscais de seus empregados. 

5.1.7.1. O na o recolhimento das contribuiço es sociais da Previde ncia Social e do FGTS dos 
empregados, bem como o na o pagamento do sala rio no prazo fixado, sera  considerado como 
falta grave, caracterizada como falha na execuça o do Contrato, podendo dar ensejo a  rescisa o 
da avença, sem prejuí zo da aplicaça o das demais sanço es cabí veis. 

5.1.8. Repassar imediatamente os casos na o solucionados pela equipe residente ao pessoal de 
suporte da CONTRATADA, informando de imediato o CONTRATANTE acerca da situaça o, de 
forma que a equipe de suporte solucione, o quanto antes, os problemas. 
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5.1.9. Executar todos os serviços rigorosamente de acordo com as especificaço es contidas neste 
instrumento, assim como nos manuais de serviços dos equipamentos que compo em o objeto 
deste Contrato. 

5.1.10. Manter o seu pessoal devidamente equipado, disponibilizando, conforme estabelece este 
Termo de Refere ncia, todos os instrumentos e ferramentas necessa rios a  perfeita execuça o 
dos serviços, os quais devera o ficar sob a responsabilidade de seus funciona rios e devendo 
ser substituí das sempre que necessa rio. 

5.1.10.1. Paralisar imediatamente os serviços caso o CONTRATANTE, por meio de sua 
fiscalizaça o, verifique que os empregados na o estejam devidamente equipados ou munidos 
de EPIs, ficando o o nus pela paralisaça o por conta da CONTRATADA, ale m da sujeiça o desta 
a s penalidades cabí veis. 

5.1.11. Responsabilizar-se pelo depo sito e guarda dos materiais, ferramentas, instrumentos e 
equipamentos alocados para execuça o dos serviços, na o cabendo ao CONTRATANTE 
qualquer responsabilidade por perdas decorrentes de roubo, furto ou quaisquer outros 
fatos que possam ocorrer. 

5.1.12. Disponibilizar outros equipamentos e/ou ferramentas, ale m dos ja  elencados neste 
Contrato, caso haja necessidade ou quando houver impossibilidade de se executar serviços 
mais complexos com os equipamentos e ferramentas dos kits ba sicos dos funciona rios. 

5.1.13. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus empregados 
nas depende ncias do CONTRATANTE. 

5.1.14. Consertar os aparelhos e/ou equipamentos em sua oficina, quando tecnicamente 
necessa rio, em prazo na o superior a 05 (cinco) dias u teis, responsabilizando-se pelos 
equipamentos e/ou acesso rios que porventura necessitem ser retirados, bem como pelo 
transporte e seus custos e instalando, quando for o caso, outro equipamento, sem o nus 
adicional para o CONTRATANTE, ate  que o conserto seja concluí do. 

5.1.15. Prestar todos os esclarecimentos solicitados, emitir relato rio detalhado assinado por 
responsa vel te cnico, atender prontamente a todas as reclamaço es, sempre que solicitado 
pelo CONTRATANTE. 

5.1.16. Assumir inteira responsabilidade pela execuça o dos serviços, inclusive o o nus pelo 
desperdí cio de material empregado nas manutenço es preventivas e corretivas, na o sendo, 
estes, e nos casos que se apliquem, ressarcidos pelo CONTRATANTE. 

5.1.17. Fornecer ma o-de-obra qualificada, evitando-se atrasos na execuça o e serviços 
incompatí veis com o solicitado. 

5.1.18. Manter o CONTRATANTE permanentemente informada e atualizada sobre nu mero 
telefo nicos e e-mails para contato e chamados de emerge ncia. 

5.1.19. Manter durante a vige ncia do contrato todas as condiço es de habilitaça o e qualificaça o 
que ensejaram sua contrataça o, informando ao CONTRATANTE a supervenie ncia de 
qualquer fato ou ato que venha a modificar as condiço es ja  descritas. 
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5.1.20. Responsabilizar-se pelos danos ou prejuí zos causados ao patrimo nio do CONTRATANTE 
ou de terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados, ficando obrigada a 
promover a devida restauraça o ou ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da comprovaça o de sua responsabilidade. 

5.1.20.1. Caso na o o faça no prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de 
descontar o valor correspondente da garantia e/ou dos pagamentos devidos, sem prejuí zo 
de poder denunciar a CONTRATADA de pleno direito. A fiscalizaça o ou o acompanhamento 
dos serviços por parte do CONTRATANTE na o excluem ou reduzem a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

5.1.21. Atender aos chamados de emerge ncia conforme especificado neste Contrato. 

5.1.22. Cumprir a legislaça o e as normas relativas a  Segurança e Medicina do Trabalho, 
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteça o 
Individual (EPIs) adequados, instruindo-os quanto a s necessidades de cumprir as normas 
assim como os regulamentos da Instituiça o. 

5.1.23. Apresentar ao CONTRATANTE, relato rio te cnico mensal dos serviços executados, 
classificando-os de acordo com a a rea de execuça o, se rede hidra ulica, marcenaria ou outros, 
separando-os e ordenando-os por data e seus respectivos subtotais e totais, devendo este 
relato rio ser apresentado anteriormente ou, no ma ximo, junto com a nota fiscal do me s, 
sendo sua apresentaça o obrigato ria. 

5.1.24. Informar nos relato rios mensais, quando do remanejamento ou instalaça o de novos 
pontos de ar condicionado ou hidra ulico, toda e qualquer alteraça o na localizaça o e 
identificaça o dos mesmos a  a rea fiscalizadora do CONTRATANTE, entre outras informaço es 
importantes referente aos serviços prestados, formando verdadeiros “as built” (como 
construí do) a ser assinado pelo encarregado da CONTRATADA ao CONTRATANTE. 

5.1.25. A CONTRATADA, sem prejuí zo das responsabilidades contratuais e legais, mediante 
autorizaça o do CONTRATANTE, podera  subcontratar apenas os serviços eventuais deste 
Contrato. 

5.1.25.1. Em qualquer hipo tese de subcontrataça o, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execuça o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisa o e 
coordenaça o das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaço es contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontrataça o. 

5.1.26. Na o permitir que seus funciona rios executem quaisquer outras atividades durante o 
hora rio em que estiverem prestando serviço ao CONTRATANTE. 

5.1.27. Zelar pela a rea que lhe for entregue para uso, bem como pelos mo veis e utensí lios ali 
existentes, reparando-os ou substituindo-os por sua conta quando danificados ou 
extraviados, mediante pre via comunicaça o ao CONTRATANTE, restituindo-os nas mesmas 
condiço es e quantidades em que lhes foram entregues para uso, ao te rmino do contrato. 
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5.1.27.1. Fica vedado, terminantemente, o uso destes locais como alojamento ou moradia 
de pessoal ou fim diverso do permitido, mesmo que transitoriamente. 

5.1.28. Implantar adequadamente o planejamento, a execuça o e supervisa o permanente dos 
serviços, de forma a obter uma operaça o correta e eficaz, realizando os serviços de forma 
meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as depende ncias do 
CONTRATANTE. 

5.1.29. Orientar seu encarregado para que o mesmo lidere a equipe residente de forma 
profissional e eficiente, promovendo a interaça o e organizaça o dos profissionais, 
coordenando os trabalhos, as Ordens de Serviços, distribuiça o das atividades, controlar a 
distribuiça o e aplicaça o de materiais adequadamente, diligenciando para a perfeita 
execuça o dos serviços e para comportamento adequado dos funciona rios. 

5.1.30. Recolocar nos seus respectivos lugares, mo veis e equipamentos retirados ou 
remanejados para execuça o de serviços, realizando, ao final, a limpeza do local, de forma a 
removerem entulhos, sobras e demais resí duos. 

5.1.31. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou 
dificuldade que impossibilite a execuça o dos serviços contratados, de forma que sejam 
tomadas as provide ncias necessa rias para que os problemas sejam solucionados. 

5.1.32. Controlar a freque ncia dos empregados residentes nas unidades destinata rias dos 
serviços contratados. 

5.1.33. Informar ao CONTRATANTE, com a antecede ncia mí nima de 24 (vinte e quatro) horas, e 
de forma expressa, sempre que houver necessidade de alteraço es, substituiço es, excluso es 
ou incluso es de empregados, apresentado os motivos para tanto. 

5.1.34. Na o permitir a utilizaça o dos telefones, computadores ou outros recursos 
disponibilizados pelo CONTRATANTE para usos em cara ter particular, salvo por motivo 
imperioso. Sera  deduzido da fatura mensal correspondente, qualquer valor referente ao uso 
indevido dos telefones que, comprovadamente, tenha sido feito por empregado da 
CONTRATADA, salvo aqueles por necessidade do serviço. 

5.1.35. Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas necessa rias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal su bito, inclusive atendimento em casos de 
emerge ncia. 

5.1.36. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse 
do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em raza o da execuça o dos 
serviços, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

5.1.37. Na o utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer 
atividades de divulgaça o empresarial, como, por exemplo, em carto es de visita, anu ncios e 
impressos, sob pena de rescisa o do contrato. 

5.1.38. Manter registrados os seus empregados em conformidade com o disposto na CLT, bem 
como se comprometer a mante -los enquadrados nos cargos que efetivamente exerçam, 
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praticando os sala rios previstos na sua proposta de preços e em conformidade com a 
Convença o Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho vigente, aplica vel 
para cada profissional. 

5.1.39. A CONTRATADA esta  obrigada a viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por 
meio de senha pro pria, aos sistemas da Previde ncia Social e da Receita Federal, com o 
objetivo de verificar se as suas contribuiço es previdencia rias foram recolhidas. 

5.1.40. A CONTRATADA esta  obrigada a oferecer todos os meios necessa rios aos seus 
empregados para a obtença o de extratos de recolhimentos das contribuiço es sociais da 
Previde ncia Social e do FGTS sempre que solicitado pela fiscalizaça o. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

6.1. O CONTRATANTE se obriga a: 
 

6.1.1. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente atrave s de pessoa por ela credenciada. 
 

6.1.2. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cla usulas do contrato e legislaça o vigente. 

6.1.3. Efetuar, com pontualidade, os pagamentos a  CONTRATADA, apo s o cumprimento das 
formalidades legais. 

6.1.4. Permitir aos te cnicos, encarregados da prestaça o dos serviços, o acesso a s depende ncias da 
Instituiça o, possibilitando-lhes executar os serviços e as verificaço es te cnicas necessa rias. 

6.1.5. Na o permitir que pessoas estranhas a  CONTRATADA examinem ou provoquem qualquer 
alteraça o nos serviços do presente objeto, salvo autorizaça o pre via justificada. 

6.1.6. Fornecer a  CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessa rios para execuça o dos serviços 
e demais informaço es que estes venham a solicitar para o desempenho dos serviços ora 
contratados. 

6.1.7. Disponibilizar instalaço es sanita rias para uso dos empregados. 

6.1.8. Aplicar sanço es ou rescindir o contrato, no caso de inobserva ncia pela CONTRATADA de 
quaisquer das cla usulas e condiço es estabelecidas no Contrato. 

6.1.9. Efetuar a fiscalizaça o e o acompanhamento da execuça o dos serviços, por meio de servidor 
especialmente designado, devendo este fazer anotaço es e registros julgados necessa rios de 
todas as ocorre ncias e determinar o que for necessa rio a  regularizaça o das falhas ou defeitos 
observados. 

CLÁUSULA SÉTIMA – INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
7.1 - O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, 
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes 
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sobre os serviços, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 
7.2 - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto, que o 
CONTRATADO acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não 
incidentes sobre os serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso 
do valor porventura pago ao mesmo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO. 
 
8.1 - O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste CONTRATO, serão 
feitos pela servidora Eliete Cabral dos Santos, indicada pela Secretaria Municipal de Saúde, a quem 
caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste 
CONTRATO, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a 
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 
 
8.2 - Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, 
duvidosos ou omissos neste CONTRATO, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se 
relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste Contrato, garantindo, entretanto, o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
8.3 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva do 
CONTRATADO, no que concerne à execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas, perante 
o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução 
do contrato não implica em co-responsabilidade do Contratante. 
 
8.4 - O CONTRATADO deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do 
Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso à fiscalização dos serviços referentes ao 
objeto contratado, bem como atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 
 
8.5 - Ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados do CONTRATADO, cuja 
permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo 
por sua exclusiva conta quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como 
qualquer outra que tal fato imponha.  
 
CLÁUSULA NONA – CONTRATO 
 
9.1 - O CONTRATADO poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do envio da convocação via Diário Oficial do município ou e-mail. 
 
9.2 - O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato 
implicará na aplicação das sanções previstas no edital que deu origem a este CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – LOCAL E PRAZO DOS SERVIÇOS  

10.1. Os serviços de que tratam o objeto deste Contrato devera o ser prestados nas Unidades de 
Sau de do municí pio de Brumado, elencadas abaixo: 
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I. Hospital Municipal Professor Magalha es Neto; 
 

II. Unidades Ba sicas de Sau de Altino Elizeu de Souza, Dr. Arlindo Magno Stanchi, Dr. Fernando 
Luiz Gonçalves Trindade, Dr. Newton Alves de Castro, Dr. Paulo Oliveira Vargas, Ivaneide das 
Neves Santos Teixeira, Joaquim de Castro Donato, Juve ncio de Souza Lima, Keila Franciole 
Lima Alves Teixeira, Leobino Jose  de Souza, Liziane dos Santos Alves, Marcioní lio Rodrigues 
dos Santos, Raimundo Fernandes, Rubem Alves Teixeira, Sinval Neves e Wilson Tibo; 

III. Vigila ncia Epidemiolo gica; 

IV. Centro de Atença o Psicossocial – CAPS I; 

V. SAMU 192; 

VI. Centro de Especialidades Odontolo gicas – CEO; 

VII. Laborato rio Central – LACEN; 

VIII. Tratamento Fora de Domicí lio – TFD; 

IX. Policlí nica Manoel Fernandes dos Santos; 

X. Central de Marcaça o; 

XI. Farma cia Ba sica. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DO VALOR 
 
11.1 – O preço contratado poderá ser reajustado desde que decorrido 01 (um) ano, a contar da data de 
apresentação da proposta na licitação, de acordo com a Lei nº 10.192/2001. 

 
11.2 - O reajuste do preço contratado, após o prazo estipulado na cláusula supra, levará em consideração 
a variação do índice do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos 12(doze) 
meses, ou de outro índice que vier a substituí-lo. Só ocorrerá reajuste, se o prazo do contrato for superior 
a 12 (doze) meses, atendendo, assim à determinação legal. 

 
11.3 - A concessão do reajuste será precedida de ato da autoridade competente devidamente motivado, 
cabendo à Administração da CONTRATANTE verificar se os novos preços a serem contratados não estão 
superiores aos cobrados por outras empresas que disponibilizam idênticos serviços a outros órgãos 
públicos, devendo as partes, se for o caso, rever os preços para adequá-los às condições existentes no 
início do contrato firmado. 
 
11.4 - O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da parte interessada, devidamente 
justificado, se concretizando através de acordo entre as partes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
12.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipo teses abaixo relacionadas, sera o aplicadas as sanço es abaixo 

descritas, graduadas conforme a gravidade da infraça o, sem prejuí zo de sanço es civis e criminais, 
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apo s o pre vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradito rio. A empresa 
adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a realização do objeto 
contratado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86 e 
87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
12.1.1 - Constitui ilí cito administrativo a pra tica dos seguintes atos pelo licitante: 

 a) impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitato rio, mediante ajuste, combinaça o ou 
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;  

b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitato rio, ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassa -lo;  

c) afastar licitante, por meio de viole ncia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo;  

d) desistir de licitar, em raza o de vantagem oferecida;  
e) apresentar declaraça o ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a  

atualizaça o cadastral ou a  participaça o no procedimento licitato rio;  
f) recusar-se, injustificadamente, apo s ser considerado adjudicata rio, em assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraça o, exceto 
quanto aos licitantes convocados na contrataça o de instituiça o brasileira, que detenha inquestiona vel 
reputaça o e tico-profissional e na o tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relaça o entre o objeto do 
contrato e a finalidade precí pua da instituiça o, inadmitindo o trespasse da execuça o do objeto contratual 
a terceiros, que na o aceitarem a contrataça o nas mesmas condiço es propostas pelo primeiro 
adjudicata rio, inclusive quanto ao prazo e preço;  

g) cometer fraude fiscal. 
 
12.2 - Constitui ilí cito administrativo a pra tica dos seguintes atos, pelo contratado: 

a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificaça o ou vantagem, inclusive prorrogaça o 
contratual, durante a execuça o do contrato celebrado com o Poder Pu blico, sem autorizaça o em lei, no 
ato convocato rio da licitaça o ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

 b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaça o de ilegalidade, obtendo vantagem 
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaço es ou prorrogaço es contratuais;  

c) ensejar a sua contrataça o pela Administraça o, no prazo de vige ncia da suspensa o do direito 
de licitar ou contratar com a Administraça o ou da declaraça o de inidoneidade;  

d) incorrer em inexecuça o de contrato; 
e) fraudar, em prejuí zo da Administraça o, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os 

preços; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso 
do contratado; alterando substa ncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando, 
injustificadamente, mais oneroso o contrato.  

f) frustrar, injustificadamente, licitaça o instaurada pela Administraça o;  
g) cometer fraude fiscal. 

 
12.3 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipo teses elencadas no item 11.2 e 11.3, respectivamente, 
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;  
d) Multa de 50% (cinquenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;  
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e) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal por prazo não superior a dois anos; 

f) 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior. 
 
12.4 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será advertida, devendo 
apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
12.5 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará ensejo à 
aplicação de outra(s) penalidade(s). 
 
12.6 - A advertência quando não seguida de justificativa ou seguida de justificativa não aceita pela 
Administração, dará ensejo à aplicação de uma ou mais das penalidades previstas da letra “b” a letra “d” 
do item 11.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato. 
 
12.7 - A multa prevista na letra “b” poderá ser aplicada acumulada com uma das penalidades previstas 
nas letras “c” e “d” todas do item 11.4. 
 
12.8 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da 
infração, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, sem 
prejuí zo de sanço es civis e criminais cabí veis. 
 
12.9 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Prefeitura Municipal de Saúde 
SESAU. 
 
12.10 - As multas serão calculadas pelo valor total do Termo de Compromisso. 
 
12.11 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 
12.12 - A Administração Pública se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada 
o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições pactuadas.  
 
12.13 - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas alíneas “f” e “g” do item 11.2 
e nas alíneas “a”, “c”, “e” e “f” do item 11.3.  
 
12.4 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos 
previstos nas alíneas “a” a “e” do item 11.2 e nas alíneas “b”, e “d” do item 11.3. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO. 
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13. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas na Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando a rescisão ocorrer com base nos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 79 do mesmo diploma.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os Contratantes podera o rescindir, no todo ou em parte, o presente 
instrumento, mediante aviso escrito, com antecede ncia mí nima de 30 (trinta) dias. Neste caso, a 
CONTRATADA percebera  apenas e exclusivamente o valor dos serviços efetivamente realizados ate  a 
data da rescisa o. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DISPOSIÇÕES GERAIS. - Para os casos omissos será aplicada a 
legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou 
transferência, no todo ou em parte. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, 
desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, ale m da necessa ria invocaça o a s normas 
prescritas na Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de 
paralisações na execução 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Após o 10º (décimo) dia de paralisação do objeto contratado, o CONTRATANTE, 
poderá optar por uma das seguintes alternativas: 
 
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o 
CONTRATADO 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus 
ADITAMENTOS, no Diário Oficial do Município, nos termos da legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - São partes integrantes deste Contrato o Edital do Pregão Eletrônico Nº 3-
2023, bem como as Propostas de Preço da Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO  
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Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, como o 
competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste CONTRATO de Prestação de 
Serviços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
Brumado-BA, _____ de _______________ de _____. 
 
 
___________________________________________                            ___________________________________ 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE               CONTRATADA  
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
1. _____________________________     2. ______________________________ 
CPF/MF:       CPF/MF: 
RG:        RG: 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023. 

 
 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, a Empresa..................., 
inscrita no CNPJ n º ......., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)................, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº .............. e CPF nº ..........................., DECLARA, para fins de habilitação no Pregão 
Eletrônico Nº 3-2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 
na presente data, é considerada: 
(Obs.: Assinalar um “X”) 
 
 
(    ) MICROEMPRESA e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º 
da Lei complementar nº 123/06.  
 
 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o 
§4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.  
 
 
 (Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
ANEXO IX  

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 
À Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023. 
 
............(Identificação completa do representante da licitante)................, como representante devidamente 
constituído de ..................(Identificação completa da licitante).................., doravante denominado (Licitante) 
para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por 
mim 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 desta licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa;  
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa;  
 
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;  
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;  
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 
antes da abertura oficial das propostas; e  
 
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 
informações para firmá-la.  
 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO XI 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

À 

Pregoeira da PMB 

        REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023. 

       OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de 
conservação e manutenção predial, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos 
e mão-de-obra por conta da Contratada, destinados às Unidades de Saúde do Município de 
Brumado. 
    
       A Empresa, inscrita no CNPJ sob o n.º , neste ato representada por seu administrador (a) 
o (a)  Sr. (a) XXXXXX          , brasileiro (a), estado civil, portador (a) da cédula de identidade RG nº      , 
inscrito (a) no CPF-MF sob o nº       , declara para os devidos fins de atendimento  das  normas  do  Edital  
de  Licitação  na  modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3-2023, que se responsabiliza em cumprir todas 
as obrigaçõe s exigidas, inclusive as  descritas  no  Termo  de  Referência e  que  cumprirá com  as  normas  
relativas  à  saúde e segurança no trabalho de seus empregados, ficando sob sua responsabilidade todo 
e qualquer dano ou prejuízo causado por infrações, ou reclamações trabalhistas, eximindo a Prefeitura 
Municipal de Brumado/Secretaria Municipal de saúde de qualquer responsabilidade ou ônus.  
 

Por ser expressão da verdade, assino a presente Declaração. 

Brumado, aos de de 2023. 

 

 

(Ass. do So cio Representante da empresa com firma reconhecida/ 
Carimbo da empresa) 

 

 

(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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ANEXO X 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
 

ATESTAMOS, para fins de participação no processo licitatório Pregão Eletrônico 3-2023, instaurado pelo 
Município de Brumado, Estado da Bahia, que a licitante ______________________________________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____________________________________, com sede na 
____________________________________________________________, representada legalmente pelo preposto Sr. 
______________________________________________________, profissão __________________, RG: __________________________, 
compareceu nesta data na sede desta Prefeitura Municipal e acompanhado pelo Servidor _________________, 
tomou conhecimento, em visita técnica, das condições para prestação dos serviços objeto do Pregão 
eletrônico 3-2023. Durante a vistoria supracitada, a empresa inspecionou os locais onde os serviços 
serão executados, esclarecendo todas as demais dúvidas pertinentes ao objeto desta licitação. 
 
 
 
Brumado-BA, ...... de ...........................2023. 
  
 

____________________________ 
Assinatura Identificável 

(nome do representante da Prefeitura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


