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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                            

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

DADOS DO EDITAL                                                                                                                         Camaçari, 10 de agosto de 2021. 
 

PREGÃO N° 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
 

00233.11.07.611.2021 
 

II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília): 
 

Recebimento das propostas de preços:  24/08/2021, a partir das 08h 00min; 
Abertura das propostas de preços:  25/08/2021, às 08h 00min; 
Início da sessão de disputa:  25/08/2021, às 10h 00min. 
Pregoeira:  Jussara Souza de Oliveira 
 

III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Prefeitura Municipal de Camaçari, Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Prédio das Secretarias de Saúde e 
Educação (prédio vermelho) térreo, Camaçari, Bahia, CEP 42.800-918. 
 

IV – OBJETO DA LICITAÇÃO: 
 

Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de Fontes Luminosas 
Ornamentais com Efeitos Interativos e Lúdicos a serem construídas na Praça de Eventos e Campo Tudão 
de Abrantes em Vilas de Abrantes, na Praça da Rua Ipanema nos Verdes Horizontes, na Praça da Rua da 
Matriz em Vila de Abrantes, na Praça da Rua da Glória na Gleba C e na Praça da Rua Bauru no Novo 
Horizonte, no município de Camaçari - Ba. 
 

V – PRAZOS: 
 

a) VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato é de 08 (oito) meses, a contar da data de publicação. 
 

b) DA EXECUÇÃO: O prazo de execução do contrato será de 06 (seis) meses contados a partir da Ordem de Serviços – OS.  
 

VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade: 3021; Elemento de Despesa: 44.90.51.00; Fonte: 0100000  
VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento da Nota 
Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, relativa aos serviços 
efetivamente executados. A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da 
CONTRATANTE, e apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. A liberação do 

pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da 
Secretaria da Fazenda de Camaçari, em correspondência com as fichas demonstrativas dos empregados da CONTRATADA 
envolvidos nos serviços. No curso do contrato, os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente 
aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, 
no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua 

correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 
corrigida. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 

lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço. (Em conformidade c om o 
Projeto Básico deste Edital). 
 

VIII – LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 
Conforme o Projeto Básico, Anexo I deste Edital.  
 

IX – ANEXOS: 
Anexo I     - Projeto Básico; 
Anexo II     -  Modelo de Proposta de Preço;  
Anexo III    - Modelo de Declaração de Atendimento as Condições de Habilitação;  
Anexo IV   - Minuta do Contrato 
Anexo V    - Formulário de dados para assinatura do Contrato; 
Anexo VI   - Modelo de Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VII  -   Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;  
Anexo VIII -   Modelo Demonstrativo dos Cálculos dos Índices Contábeis; 
Outros anexos, planilhas estão disponibilizadas no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Camaçari: http://www.compras.camacari.ba.gov.br  
 

 

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, designada pelo Decreto 
Municipal n.º 7468/2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, tipo menor preço, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 

 

OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO (RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, 
IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO SITE DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (WWW.LICITACOES-E.COM.BR), SENDO EXCLUSIVOS 
RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS 
PELO PORTAL. 

http://www.compras.camacari.ba.gov.br/
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COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

1. REGÊNCIA LEGAL 
 

1.1  Lei n.º 10.520/02;  

1.2  Lei Municipal n.º 803/2007;  

1.3  Decreto Municipal n.º 4.072/2005;  

1.4  Decreto Municipal n.º 4.212/2006;  

1.5  Decreto Municipal n.º 5.742/2014;  

1.6  Decreto Federal n.º 10.024/2019;  

1.7  Lei 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente;  

1.8  Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores  
 

2.  TIPO 
 

2.1 Menor Preço. 
2.2 Empreitada por Preço Unitário 

 

3.  OBJETO 
 

3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital. 
 

4. ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 

4.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública on line, conduzido por servidor público 
denominado (a) PREGOEIRO (A), por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 
Internet, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
www.licitacoes-e.com.br constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A, coordenador do 
sistema, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, 
garantindo segurança em todas as fases do certame. 

 

5.   RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

5.1 Indicados nos campos II e III - Dados do Edital. 
 

5.2 O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento 
e abertura da proposta, atentando, também, para o inicio da disputa. 

 

5.3  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, 
emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

 

5.4  Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, 
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 

 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 

6.1 Os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão estar credenciados junto ao Banco do 
Brasil S/A, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão.  

 

6.2 Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste 
Edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  
 

6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 

 

a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública e empresa privada; 
 

b) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
 

c) Reunidos sob forma de consórcio; 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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d) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Camaçari, nas hipóteses 
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

 

e) Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei 8.666/93; 
 

f) Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista, 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador ou responsável técnico, 
consoante o art. 9º, II da Lei 8.666/93. 

 

 

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E 
 

7.1  Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave 
de  identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A sediadas no 
País. 

 

7.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de 
procuração por instrumento público ou particular, com firma, atribuindo-lhes poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os demais atos e operações no licitações-e do Banco do Brasil S/A. 

 

7.3  Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

7.4   A chave de identificação e a senha terão validade de um ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão 
Eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, 
devidamente justificado. 

 

7.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

7.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

8. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

8.1    A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de senha pessoal e intransferível do credenciado 
da licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecido. Obs.: A informação dos dados para acesso deve ser feita na página 
inicial do site www.licitações-e.com.br, opção ”Acesso identificado”. 

8.2    O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital.  

8.3    Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema, bem como pela sua desconexão. 

 

8.4 A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos. 

8.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. 

9 PROPOSTA ELETRÔNICA, PROCEDIMENTOS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

9.1  A partir do horário previsto no sistema terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento 
previstas no Edital. 
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9.2 Deverá constar no campo “Informações adicionais” do sistema licitações-e e na proposta 
escrita, detalhamento de todas as características do serviço de forma clara e inequívoca.  

9.3  Aberta à etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

9.3.1 Os lances formulados deverão obedecer às condições contidas no subitem 10.1.1, alínea 
“c.1” deste Edital.   

9.4  Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance anteriormente registrado 
no sistema. 

9.5  O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor 
lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance 
válido para o lote. 

9.6      Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedado identificação do autor do lance aos demais participantes. 

9.7      A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante 
encaminhamento de aviso e fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 
tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

9.8      Encerrada a etapa competitiva o (a) Pregoeiro (a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 
possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  

9.9      O (A) Pregoeiro (a) anunciará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão do (a) 
Pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor.  

9.10 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e o valor estimado para a contratação. 

9.11 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de menor preço. 

 

9.12 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o (a) Pregoeiro (a) examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O (A) 
Pregoeiro (a) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor. 

9.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital 
e/ou consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes 
com os praticados pelo mercado, para execução do objeto desta contratação. 

10 PROPOSTA ESCRITA 
 

10.1 A proposta de preços escrita contendo a planilha com os valores atualizados em conformidade 
com os lances eventualmente ofertados e especificações detalhadas do objeto, deverá ser 

encaminhada à Comissão através do (E-mail: compel.obras2020@gmail.com) no prazo 

máximo de 2 (duas) horas contados a partir do encerramento da disputa de lances.  
 

10.1.1    A proposta de preços escrita deverá ser apresentada em conformidade com as informações 
contidas no Anexo II deste ato convocatório, em papel timbrado da licitante, redigida por meio 
mecânico ou informatizado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, de forma clara e inequívoca, 
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assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

 
a) Razão Social, N.º do CNPJ, telefone/fax/e-mail/contato da empresa. 
 

b) Marca dos produtos ofertados. Quando Solicitado. 
 

b.1) Será vedada a apresentação de mais de uma marca, pelo mesmo preço e para o   
        mesmo item. 

 

c) Preço unitário e global do lote expresso em moeda nacional, com no máximo 2 (duas 
    casas decimais). 

 

c.1) As propostas eletrônica e escrita e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para execução do objeto desta Licitação, tais como: Transporte e todos os custos com 
seus profissionais envolvidos na execução do objeto; Tributos; Emolumentos; Contribuições sociais, 
fiscais e parafiscais; Fretes para entrega CIF/Camaçari; Treinamento; Seguros; Encargos sociais e 
trabalhistas; Equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço 
ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

d) Prazo de validade mínimo da proposta de 120 (cento e vinte) dias. 
 

10.1.2 O arrematador do lote, deverá encaminhar a documentação à Comissão Central Permanente 

de Licitação – COMPEL, no endereço indicado no campo III – Dados do Edital, no prazo 

máximo de 1 (um) dia útil a contar da data e hora do encerramento da etapa de lances e 

enviar para o (E-mail: compel.obras2020@gmail.com) o código de rastreamento e cópia 

dos documentos exigidos no Edital, conforme abaixo:  
 

a) O original da planilha com os valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente 

ofertados e especificações detalhadas do objeto, atendendo as condições do subitem 10.1.1 deste 

Edital; 
 

b) Declaração de atendimento as condições de habilitação, conforme anexo III do Edital; 
 

c) Para comprovação da situação de regularidade, original ou cópia autenticada dos documentos de 
habilitação, na forma do item 11 deste Edital; 

 
d) Os dados do representante legal deverão ser apresentados juntamente com a proposta, conforme 

Anexo V do Edital. No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração 
com firma reconhecida em cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do 
outorgante e do outorgado, dando poderes para o outorgado assinar contratos. No caso de 
procuração pública, deverá ser acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do 
outorgado. 

 
e) Deverá ser apresentado juntamente com a proposta de preço, os documentos constantes no 

Anexo II deste Edital, campo.  
 

10.1.3   Os documentos deverão ser encaminhados em envelope lacrado devidamente identificados 

(nome da licitante, modalidade, número da licitação e endereço da Comissão). 
 

10.1.4 Sendo aceitável a proposta de menor preço, será analisada a documentação de habilitação, 
para confirmação das suas condições de habilitação. 
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10.2  Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se 
alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o 
objeto desta licitação, na forma da Lei. 

10.3  Terá a proposta desclassificada, a licitante que não atender ao disposto nos itens 9 e 10 deste 
Edital. 

 

11. HABILITAÇÃO 
 

11.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por 
sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de 
cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação 
em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos neste edital. 

 
  

11.1.1. As Certidões deverão ter a validade relativa à data de ocorrência do certame, sob pena de 
inabilitação. Salvo as licitantes classificadas remanescente, convocadas posteriormente em razão da 
desclassificação ou inabilitação do arrematador do lote. 

 

11.2. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 
 

11.2.1. Habilitação Jurídica 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 

 

c) 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. 

 

11.2.2. Regularidade Fiscal 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se houver relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 

 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (relativos à Dívida Ativa da União nos termos da 
Portaria RFB n.º 1.751 de 03/10/2014) relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa 
da União -  CND conjunta,  Estadual (referentes a Débitos inscritos e não inscritos na Divida 
Ativa do Estado), e Municipal, do domicilio ou da sede da licitante, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 

 

c)  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF. 

 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 
180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua emissão, de acordo com a Legislação 
federal “Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011”. 

 

11.2.3 Exigências para a Qualificação Técnica 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da 
Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com 
indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação. 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este 
que inabilitará todas as envolvidas. 
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b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 
pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, 01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de 
Segurança no Trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar 
com responsável técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir: 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

b.2) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das 
propostas, com firma reconhecida das partes; 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com data 
anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da 
obra ou serviço ora objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora 

 

c) Apresentação de atestado de capacidade: 
 

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: Pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões de 
Acervo Técnico - CAT, suficientes para comprovar a aptidão do licitante para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação.  

c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

Obs.  Entende-se como compatível com o objeto da licitação a empresa que comprove experiência em realizar 

sistema completo para ornamentação de fontes luminosas 

c.2.1) O(s) atestado(s) deverá(ao) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: 
Papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o 
documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da contratação; 

c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o Responsável Técnico, desde que 
venha indicado o nome de ambos no documento; 

a.2.3) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou  
pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da 
Concorrente; 

c.2.4 A exigibilidade de apresentação de atestado(s) acompanhado(s) de CAT’s, não se aplica aos   
Técnicos(s) de segurança. 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe 

técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e 

eficiente dos serviços. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, 

acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do 

Edital. 

e)  Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados para 
cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, providenciará a contratação de profissionais em 
quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e 
cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela Contratante. 

f)  Comprovação emitida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Camaçari, da realização 
da visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta. 
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f.1)  A visita técnica poderá ser feita antes da licitação e deverá ser agendada com antecedência através  do 
telefone (71) 3644-9715. Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada em participar 
da licitação, deverá apresentar registro profissional e documento comprovando estar credenciado pela 
empresa interessada. Não será admitida representação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa  

f.2)  Caso a visita não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de pleno conhecimento da obra. 
 

11.2.4 Qualificação Econômico-Financeira 
 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica. 
 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis,  
acompanhados de cópia do Termo de Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do último 
exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, ou autenticado por 
meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, para as empresas que utilizem o sistema 
eletrônico de escrituração, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da 
licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de três meses 
da data de apresentação da proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios. 

 

b.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma 
da Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia 
registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, de: 

 

1) Balanço patrimonial; 
2) Demonstração do resultado do exercício; 
3) Demonstração do fluxo de caixa; 
4) Demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
5) Notas explicativas do balanço.  

 

b.2)  Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), através de fotocópia do livro Diário, 
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta 
Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

b.3)  Para as sociedades simples Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede. Caso a 
Sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas 
fixadas para as Sociedades Empresárias inclusive quanto ao registro no órgão competente de 
Registro do Comércio da Sede ou Domicílio da Licitante; 

b.4) Para as empresas que escrituram por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 
impressão dos seguintes arquivos gerados pelo referido sistema: 

 

1) Termo de autenticação com a identificação do autenticador; 

2) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis; 

3) Termo de abertura e encerramento; 
 

b.5) As Sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano de existência deverão 
apresentar balanço conforme abaixo discriminado, com a assinatura do sócio – gerente e do 
contador devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional e autenticado no 
órgão de Registro do Comércio da sede ou do domicílio da licitante: 

 

1) Balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação; 

2) Balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação; 
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c)    A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas 
fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente 
assinado por Contador ou Contabilista habilitado: 

 

Legenda: ILG = Índice de liquidez Geral 
ILC = Índice de liquidez Corrente 
GEG = Grau de Endividamento 
AC = Ativo Circulante 
AT = Ativo Total 
RLP = Realizável em Longo Prazo 
ELP =  Exigível em Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 

 

c.1) ILG – Índice de Liquidez Geral,calculado segundo a relação: 
 

≥ 1,00 (maior ou igual a um virgula zero zero) 

 
c.2)  ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação:  
 

≥ 1,00 (maior ou igual a um virgula zero zero) 

 
c.3)  GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação: 
 

 0,60 (menor ou igual a zero virgula sessenta) 
 

d) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o valor global do lote, comprovado 
através do Balanço Patrimonial expedido na forma do subitem 11.2.4 deste Edital, 
correspondente ao (s) lote(s) que irá concorrer. 

11.2.5 Declaração assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente 
identificado, de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
conforme Anexo VII. 

 

11.2.6  As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 
válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

 

11.2.7  A regularidade dos documentos exigidos no subitem 11.2.2 será confirmada a autenticidade por 
meio de consulta “on-line”. 

 

11.2.8 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para 
conferência e autenticação. 

 

11.2.9 Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação 
Econômica e Financeira poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral da 
Prefeitura Municipal de Camaçari (CADFOR), desde que apresentado dentro do prazo de 
validade, sendo necessário que os mesmos encontrem-se listados no CRC, caso contrário, o 
licitante fica obrigado a apresentá-los. 

 

11.2.10 Quando a licitante estiver participando da licitação com a documentação de habilitação de uma 
filial, deverá apresentar os documentos relativos à Prova de Regularidade com a Fazenda 
Federal, com a Seguridade social e Certidão de Falência ou Concordata da sede da licitante. 

 

12. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO OU  
DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

12.1 O não atendimento a qualquer das exigências, bem como às especificações dos anexos deste Edital, 

desclassificará ou inabilitará a licitante, respeitado o disposto neste Edital.  
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12.2 Critério de Julgamento da Habilitação 

12.2.1  Serão habilitadas as licitantes que atenderem todas as exigências deste Edital. 
 

12.2.2 A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste Edital, apresentar 
documento (s) incompleto (s), ilegível (is), com borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda, com seus 
prazos de validade vencidos será inabilitada. Salvo o tratamento diferenciado às Micro e Pequenas 
Empresas no tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 e Alterações posteriores, nas 
restrições relativas às certidões de regularidade fiscal. 
 

12.3 Critério de Julgamento Proposta de Preço 
 

12.3.1 O critério de julgamento das propostas será o de menor preço, observados os prazos para 
fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital.  

 

12.3.2 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do (a) Pregoeiro da  
Comissão, desde que não comprometam o interesse público e da Administração. 

 

12.3.3 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do 
documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta, a exemplo de: 

 

a) Havendo constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a Comissão 
poderá proceder a diligência para que a licitante efetue a correção dos cálculos, mantendo os preços 
unitários e os quantitativos da planilha, passando a ter validade o resultado após a correção. 

 

b) Ocorrendo divergência entre o valor total numérico e o valor descrito por extenso apresentados na 
proposta ao documento equivalente, prevalecerá o extenso. 

 

c) Os preços unitários e totais deverão ser arredondados e apresentados com 02 (duas) casas 
decimais, salvo se na falta dessa operação não implicar alteração nos valores unitário e total da 
planilha. 

 

12.3.4 A classificação das propostas será por ordem crescente, a partir da mais vantajosa, considerando-se os 
critérios estabelecidos neste Edital. 
 

12.3.5 Será desclassificada a proposta que: 
 

a) Esteja em desacordo com o solicitado no Edital, e que não possibilite a aplicação do   disposto nos 
subitens 12.3.2 e 12.3.3 deste Edital. 

 

b) Apresente divergência entre os quantitativos da planilha da licitante e a planilha do Município. 
 

c) Não atender a(s) diligência(s) solicitadas pela Comissão, inclusive a constante nos subitens 12.3.2 e 
12.3.3 deste Edital. 
 

12.4  Até a assinatura do Contrato poderá a Comissão de Licitação desclassificar a licitante, em despacho 
motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência 
de fato ou circunstancia anterior ou posterior ao julgamento desta licitação que revele inidoneidade ou 
incapacidade financeira, técnica ou administrativa. 

 

12.5  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízos sanções cabíveis. 

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

 

13.1 A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo (a) Pregoeiro (a) sempre que não 
houver recurso. 

 

13.2 A Homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Superior e só poderá ser realizada 
depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo (a) Pregoeiro (a) ou, quando houver 
recurso, pela própria Autoridade Superior. 
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14. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 

    14.1 Até o segundo dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

 

      14.2 Caberá ao (a) Pregoeiro (a) decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas. 
 

 14.3 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer da decisão do (a) 

Pregoeiro (a), sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis, o qual deverá ser 

protocolado na Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, (horário de atendimento das 8h às 

14h). Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo de declaração do recorrente. 
 

 14.3.1 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 

posteriores ao ato de declaração do vencedor. 
 

                 14.3.2 O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de 

interpor recurso naquele momento. 
 

    14.3.3 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 

 14.3.4 Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a), em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito  

ao lote objeto das razões oferecidas. 
 

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

14.3.6 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro (a), no endereço citado 

abaixo, o qual deverá ser recebido, examinado e submetido à autoridade competente que decidirá 

sobre a sua pertinência. 
 

14.3.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente, nem impugnações e recursos enviados por fax ou E-mail.  
 

14.3.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala de Pregão 

da COMPEL, situada na: Avenida Francisco Drummond S/N.º, Centro Administrativo, Prédio das 

Secretarias de Saúde e Educação, térreo, Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL  

- Camaçari/BA, CEP 42.800-918. 
 

15. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Camaçari, emitirá a nota 
de empenho ou documento equivalente, específica com o proponente vencedor, visando o fornecimento 
objeto desta licitação nos termos que integra este Edital. 

 

15.2 O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, para 
assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão 
comprador. 

 

15.3 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo 
mencionado no item anterior, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fornecer o objeto ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os 
seus documentos habilitatórios, que deverão atender as exigências editalícias. 

 

15.4 Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do objeto 
desta licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
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15.5 No ato da contratação, o proponente vencedor deverá apresentar documento de procuração 
devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a retirar a nota de empenho ou 
documento equivalente, em nome da empresa. 

 

15.6  A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro 
do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

16 DA EXECUÇÃO/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   
 

16.1 A execução/fornecimento dos produtos/serviços deverá ser efetuado no prazo estabelecido no item 
V, no local indicado no item VIII – Dados do Edital e de acordo com o Anexo I – Projeto Básico deste 
Edital, mediante conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da CONTRATANTE, se 
estiver de acordo com as especificações da Proposta de Preços e do Projeto Básico deste 
instrumento. 

 

16.2 A CONTRATADA deverá corrigir, remover ou substituir totalmente às suas expensas, os 
produtos/serviços quais se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte 
com o objeto desta licitação. 

 

16.1 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

a)   A Gestão e fiscalização dos serviços, serão realizadas pela SECRETARIA  DE INFRAESTRURA - 
SEINFRA, para verificação do cumprimento das Clausulas Contratuais e terão poderes para verificar e 
exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a 
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE. 

b)  Competirá a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no 
curso da implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE.  

c)  Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em 
termos definitivos, sua conclusão. 

 

 d) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA que 
instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços 
quando realizados, estabelecendo expressamente a relação e prazos para execução dos serviços 
autorizados. 

 

17 PAGAMENTO 
 

17.1  O pagamento será conforme descrito no campo VII – Dados do Edital e Anexo I – Projeto Básico deste 
Edital. 

 

17.2  O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data 
de recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, devidamente 
atestada pelo gestor do contrato, relativa aos serviços efetivamente executados. 

 

17.3  A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da 
CONTRATANTE, e apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas 
e previdenciárias. 

 

17.4 A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em 
correspondência com as fichas demonstrativas dos empregados da CONTRATADA envolvidos nos 
serviços. 

 

17.5  No curso do contrato, os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente 
aqueles decorrentes dos serviços efetivamente realizados. 
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17.6 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à 
sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da 
Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida. 

 

17.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer  
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajuste de preço. 

 

18 SANÇÕES 
 

18.1 Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicada a seguinte sanção, graduada 
conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo 
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório: 

 

18.1.1 Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
quando: 

 

a) Não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 

 

18.2  O CONTRATADO estará sujeito à aplicação das seguintes penalidades, após regular apuração pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos assumidos: 

 

18.2.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 

18.2.2  Multa por atraso imotivado na entrega do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 
 

a)  Até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 
 

b)  Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho 
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto; 

 

c)  Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto. 

 

18.2.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
 
 

a) De até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 

b) De até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 
da Administração Pública Municipal. 
 

18.2.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando: 

 

a)  Não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%; 

 

b)  Paralisar a entrega do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: 
multa de 10% a 20%; 

 

c)  Adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20%; 
 

d)  Entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado, deteriorado ou 
danificado: multa de 20%; 
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18.3 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 

 

18.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal por até 5 (cinco) 
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 18.2.3 e 18.2.4 e/ou 
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 depois de decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

 

18.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida 
a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da 
Administração. 

 

18.6 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 

 

18.7  A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

 

18.8 As sanções previstas no item 18 deste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 18.2.1, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 

 

18.9 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa. 
 

19.  TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06 E ALTERAÇÕES POSTERIORES) 

 
19.1 Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente 

identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

 

19.1.1  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 for declarado o 
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

19.1.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 19.1.1, implicará na inabilitação do 
licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

 

19.1.2.1 Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de Licitação 
declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a melhor 
proposta, ou revogar a licitação.  

 

19.2 Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  

 

19.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada. 

 

19.3. Para efeito do disposto no item 19.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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a)  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  

 

b)  Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, 
serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 19.2.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 

d)  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, 
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 19.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

19.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 19.3, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

19.5. O disposto nos itens 19.2 e 19.3 somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

19.6. Independente do disposto nos itens 19.2 e 19.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

 

20 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

20.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela 
licitação, querem direta ou indiretamente. 

 

20.2 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 
Edital e seus anexos. 

 

20.3 Poderão ser admitidos, pelo (a) Pregoeiro (a), erros de natureza formal, desde que não comprometam o  
interesse público e da Administração. 

 

20.4 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Prefeito Municipal revogá-la, 
no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente, comprovado ou anulá-
lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no 
sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 

20.5 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o 
cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. 

 

20.6 É facultado ao (a) Pregoeiro (a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

20.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo  
determinado pelo (a) Pregoeiro (a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

20.8  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 

 

20.9  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 

 

20.10 Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do (a)  Pregoeiro (a). 
 

20.11 Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do 
documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta. 
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20.12 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Município. 

 

20.13 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a) com base na legislação 
vigente. 

 

20.14 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 
 

20.15 Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer 
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 

 
 
 

 

Camaçari, 10 de agosto de 2021. 
 

 
____________________________________ 
 
           Jussara Souza de Oliveira 
              Pregoeira da COMPEL 
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PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO – 5673/2021 

 
 OBJETO 

Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de FontesLuminosasOrnamentais 
com Efeitos Interativos e Lúdicosa serem construídas na Praça de Eventos e Campo Tudão de Abrantes em 
Vilas de Abrantes, na Praça da Rua Ipanema nos Verdes Horizontes,na Praça da Rua da Matriz em Vila de 
Abrantes,na Praça da Rua da Glória na Gleba C e na Praça da Rua Bauru no Novo Horizonte, no município de 
Camaçari - Ba.  
 
 JUSTIFICATIVA 

Valorizar e ajudar na preservação do patrimônio urbano, embelezando o bem público, proporcionando a 
utilização noturna de atividades com lazer, culturais e outras. 
 

 VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato é de 8 (oito) meses a contar da data de sua publicação. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da ordem de serviço – OS.  

5. ESCOPO DAS ATIVIDADES 
 
a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às: 
 

. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
 
. Especificações deste Edital; 
 
. Ordem de serviço e seus anexos; 
 
 

b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis; 
 

c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da CONTRATADA, 
assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE; 

 

d) Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta licitação em 
atendimento às programações do planejamento operacional da CONTRATANTE; 

 

e) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em 
qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso; 

 

f)  O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de cada ordem 
de serviço; 

 

g) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no 
escritório central da CONTRATADA; 

 

h) Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o suporte aos 
técnicos alocados no escritório de campo (local da obra); 

 

i)  A CONTRATADA deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que os materiais 
a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral serão adquiridos junto 
às jazidas ou usinas que possuam licença ambiental emitida pelo órgão competente. 
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6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

DESCRITIVOS DOS EQUIPAMENTOS PARA OS EFEITOS D’ÁGUA E LUZES 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA/GLEBA C 

 

10 jatos verticais, sendo cada jato iluminado por 01(um) projetor de led RGB 10w/12V IP68. 

10 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema tranquilizador para fluxo 

pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, bombas individuais, comando cibernético e 

sincronismo dos jatos e iluminação. Sendo cada jato iluminado por 1 projetor em aço inoxidável leds 11W/12V 

RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES  

 

Anel Tubular:  Anel Calandrado Tubular de Jatos, diâmetro de 3,00 metros, fabricado em aço inoxidável, com 

48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação 

de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através de inversores de frequência. 

5 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido fixo com sistema tranquilizador para 

fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, bombas individuais, comando 

cibernético e sincronismo dos jatos e iluminação.  

O conjunto será iluminado por 48 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro 

temperado, com comando RGB-DMX. 

 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA IPANEMA / VERDES HORIZONTES 

 

Anel Tubular:  Anel Calandrado Tubular de Jatos, diâmetro de 3,00 metros, fabricado em aço inoxidável, com 

48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do tipo sólido articulável, para formação 

de uma cúpula. Movimentação da cúpula feita através de inversores de frequência. 

3 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema tranquilizador para fluxo 

pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, bombas individuais, comando cibernético e 

sincronismo dos jatos e iluminação.  

O conjunto será iluminado por 13 projetores em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro 

temperado, com comando RGB-DMX. 

 

FONTE LUMINOSA INTERATIVA DE PISO – DA PRAÇA DA MATRIZ EM ABRANTES 

 

9 módulos confeccionado em latão mecanizado ou aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido 

com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 

eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando cibernético, sincronismo dos jatos e iluminação, 

tampa circular em aço inoxidável cortada a laser. 

Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço inoxidável leds 27W/12V RGB, com proteção IP68, 

vidro temperado, com comando RGB-DMX. 
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FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA BAURU / NOVO HORIZONTE 

 

21 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido com sistema tranquilizador para fluxo 

pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, bombas individuais, comando cibernético e 

sincronismo dos jatos e iluminação. Sendo cada jato iluminado por 2 projetores em aço inoxidável leds 

11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 
 

COMPOSIÇÃO DOS EFEITOS D’ ÁGUA E LUZES COLORIDAS RGB 

 

Considerando esses dados, propomos como efeitos ornamentais, a implantação de jatos d’água do tipo sólido 

fixo e articulado, com alturas entre 0,00 até 2,50 metros, proporcionando infinitascombinaçõesde efeitos d’ 

água eluzes, através de umPainel Cibernético, com comando individualizado de bombas, jatos e projetores, 

que será o responsável por todo o controle e sincronia entre as bombas, projetores de leds e sistema de 

filtragem, proporcionando um conjunto de combinações de efeitos visuais cenográficos de grande impacto.  

Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos como: pulsão, sequências, 

alternâncias e variações de altura.  
Objetivando um efeito visual de maior impacto, propomos que todos os jatos sejam iluminados por Projetores 

em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Um controle de facho integrado proporcionando combinações de cores mais ricas, que trazem maior precisão e 

mais uniformidade. Os projetores subaquáticos trabalham com baixa tensão de 12 V, e são equipados com 

lâmpadas de leds RGB de 11W/12V RGB, vida útil da lâmpada de leds 10.000 horas o que eliminam os riscos 

de acidentes e economizam energia elétrica, além de terem uma vida útil maior, com grande capacidade de 

iluminação e longo alcance, serão fixados no fundo do espelho d’água através de suas bases direcionáveis. 

Um painel de comando e proteção será responsável pelo funcionamento da fonte luminosa e conterá um 

sistema completo de segurança e proteção de toda sua parte elétrica, protegendo-a contra curto circuitos e 

quedas de fase. Deverá ser, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado 

com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, relógio de programação 

de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, conectores elétricos/bornes, fios e cabos, 

proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB para programação cibernética e 

sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos. 

A fonte luminosa cibernética terá uma casa de máquinas subterrânea, onde serão instalados os seus 

equipamentos para os controles e regulagens, bem como, seu painel de comando. A casa de máquinas deverá 

ser provida de um sistema de ventilação forçada para garantir uma maior vida útil dos equipamentos, 

principalmente nos dias quentes de verão. 
O espelho d’água da fonte luminosa ornamental será provido de dispositivos de retorno, aspiração e sistemas 
de Filtragem para tratamento d’água, totalmente fabricado em material em Polietileno Rotomoldado, a prova 
de corrosões, que cumprirão a função de manter a água utilizada na fonte luminosa ornamental, livre de 
impurezas e obedecendo as normas da ABNT. 

 

ESCOPO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AQUÁTICOS 

 

Todos os equipamentos deverão atendem rigorosamente as determinações da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). 
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FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA/GLEBA C 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

QUANTIDADE: 10 Unidades 

DESCRIÇÃO: Bicoaspersor ornamental para jatosd’água do tipo, “Lança Cristal Vertical”,fabricado em 

latão cromado, entrada de ¾” BSP e saída de jato14mm, com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e 

sistema orientador. 

 

MÓDULO CIBERNÉTICO 

10 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma bomba submersível, 

filtro em aço inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, registro e comando cibernético. 
 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 10 Unidades 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 ou similar de 

0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos 

como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 
 

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

para programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos. 

 

PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

QUANTIDADE: 10 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 

 

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, blindada motor 

monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável para casa de bombas. 
 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

QUANTIDADE: 10 Unidades ( para iluminação RGB colorida para os jatos d’ água ). 

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção 

IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds RGB, coloridas 

de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, que trazem maior precisão 

enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte luminosa. 
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GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo150x150mm, fabricada em estrutura de latão cromado, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros para sistema de filtragem. 
 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 06 vias; moto-

bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro monofásico. 

 

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das melhores 

marcas de fabricação nacional. 
 

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das 

melhores marcas de fabricação nacional. 

 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

 

DESCRIÇÃO: Dispositivo de regulador de nível, fabricado em termoplástico medindo 1.1/2”. 
 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

QUANTIDADE: 01 Unidade 

 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

para programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos. 

 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP220V 60hz para sistema de ventilação forçada. 

 

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 
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FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES 

 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

QUANTIDADE:  5 Unidades 

DESCRIÇÃO: Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, “Lança Cristal Vertical”,fabricado em 

latão cromado, entrada de água 1½” BSP e saída de jato15mm, com sistema tranquilizador para fluxo 

pseudolaminar e sistema orientador. 

 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL ARTICULÁVEL” 

QUANTIDADE:  48 Unidades 

DESCRIÇÃO: Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, “Lança Cristal Articulável”,fabricado em 

latão cromado, entrada de água ½” BSP, saída de jato10mm, com sistema tranquilizador para fluxo 

pseudolaminar e sistema orientador. 

Anel calandrado com diâmetro 3,00m em estrutura tubular para fixação dos jatos Lança Cristal articulável. 

Fabricado em aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do tipo 

sólido articulável, para formação de uma cúpula.  

 

MÓDULO CIBERNÉTICO 

5 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma bomba submersível, 

filtro em aço inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, registro e comando cibernético. 
 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

2 Conjunto de Moto-bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico 

trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos parabólicos no anel tubular de cobre 

calandrado Ø=3,0m da fonte luminosa ornamental.Serão 02 conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão 

de 24 jatos e será comandada por inversor de frequência com variações programadas de alturas. 

 

QUANTIDADE: 5 Unidades 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 ou similar de 

0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos 

como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.  
 

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

e inversores de frequência para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético - individual dos 

jatos verticais. 
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RALO DE SUCÇÃO CILÍNDRICO 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

DESCRIÇÃO: Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos conjuntos 

contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, 

medindo 200mm.  

 

PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

QUANTIDADE: 5 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 

 

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem com boia automática, monocelular com impulsor semi 

aberto, blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável para casa de bombas. 

 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

QUANTIDADE: 48 Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ). 

DESCRIÇÃO: 48 Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção 

IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds RGB, coloridas 

de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, que trazem maior precisão 

enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte luminosa. 

 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão cromado, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros para sistema de filtragem. 

 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 06 vias; moto-

bomba 0,5CV, 220V, com pré-filtro monofásico.  

 

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das melhores 

marcas de fabricação nacional. 

 

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das 

melhores marcas de fabricação nacional.  
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DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Dispositivo de regulador de nível máximo (extravasor), fabricado em termoplástico medindo 

1.1/2”. 

 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

e inversores de frequência para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético - individual dos 

jatos verticais. 

 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP, 220V, 60hz para sistema de ventilação forçada. 

 

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 

 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA IPANEMA VERDES HORIZONTES 

 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

QUANTIDADE:  3 Unidades 

DESCRIÇÃO: Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, “Lança Cristal Vertical”,fabricado em 

latão cromado, entrada de água 1½” BSP e saída de jato15mm, com sistema tranquilizador para fluxo 

pseudolaminar e sistema orientador. 

 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL ARTICULÁVEL” 

QUANTIDADE:  48 Unidades 

DESCRIÇÃO: Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, “Lança Cristal Articulável”,fabricado em 

latão cromado, entrada de água ½” BSP, saída de jato10mm, com sistema tranquilizador para fluxo 

pseudolaminar e sistema orientador. 

Anel calandrado com diâmetro 3,00m em estrutura tubular para fixação dos jatos Lança Cristal articulável. 

Fabricado em aço inoxidável, com 48 niples em latão soldados ao anel para conexão dos bicos de jatos do tipo 

sólido articulável, para formação de uma cúpula.  

 

MÓDULO CIBERNÉTICO 

3 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma bomba submersível, 

filtro em aço inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, registro e comando cibernético. 
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CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

2 Conjunto de Moto-bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico 

trifásico, 220/380V, 60 hz, para circulação e formação dos efeitos parabólicos no anel tubular de cobre 

calandrado Ø=3,0m da fonte luminosa ornamental.Serão 02 conjuntos, sendo que cada bomba fará a aspersão 

de 24 jatos e será comandada por inversor de frequência com variações programadas de alturas. 

 

QUANTIDADE: 3 Unidades 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 ou similar de 

0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos 

como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura.  

 

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

e inversores de frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético - individual dos 

jatos verticais. 

 

RALO DE SUCÇÃO CILÍNDRICO 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

DESCRIÇÃO: Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos conjuntos 

contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, 

medindo 200mm.  

 

PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

QUANTIDADE: 03 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 

 

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem com boia automática, monocelular com impulsor semi 

aberto, blindada motor monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável para casa de bombas. 

 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

QUANTIDADE: 13 Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ). 

DESCRIÇÃO: 13 Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção 

IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 
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Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds RGB, coloridas 

de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, que trazem maior precisão 

enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte luminosa. 

 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão cromado, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros para sistema de filtragem. 
 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO:Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 06 vias; moto-

bomba 0,5CV, 220V, com pré-filtro monofásico.  

 

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das melhores 

marcas de fabricação nacional. 
 

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das 

melhores marcas de fabricação nacional.  

 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Dispositivo de regulador de nível máximo (extravasor), fabricado em termoplástico medindo 

1.1/2”. 
 

PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: 1 Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

e inversores de frequencia para movimentação da cúpula (2 inversores) e comando cibernético - individual dos 

jatos verticais. 

 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP, 220V, 60hz para sistema de ventilação forçada. 
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MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 

 

FONTE LUMINOSA INTERATIVA DE PISO – DA PRAÇA DA MATRIZ EM ABRANTES 

 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

QUANTIDADE:  9 Unidades 

DESCRIÇÃO: Bicoaspersor ornamental para jatosd’água do tipo, “Lança Cristal Vertical”,fabricado em 

latão cromado, entrada de água 1 ½” BSP e saída de jato15mm. 
 

MÓDULO CIBERNÉTICO INTERATIVO TIPO “WATERBOY” 

9 módulos confeccionado em latão mecanizado ou aço inoxidável composto cada um por um jato tipo sólido 

com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema orientador, com acionamento individual, 

eletroválvula com corte instantâneo de 0,2 segundos, comando cibernético, sincronismo dos jatos e iluminação, 

tampa circular em aço inoxidável cortada a laser. Sendo cada jato iluminado por 1 projetor circular em aço 

inoxidável leds 27W/12V RGB, com proteção IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Além de desfrutar de magníficos efeitos diurnos e noturnos com jogos de água e cores, as pessoas poderão 

transitar livremente pela área e ainda interagir com a fonte. 

 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Moto-bomba centrífuga 5,0CV, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor elétrico 

trifásico, 220/380V, 60 hz, vazão=60m³/h, 25m.c.a. A bomba fará a aspersão dos 9 jatos e as eletroválvulas de 

cada módulo permitirá a formação dos efeitos cibernéticos: pulsão, sequências, alternâncias e variações de 

altura. 
 

RALO DE SUCÇÃO CILÍNDRICO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Ralo de sucção cilíndrico, fabricado em estrutura de latão cromado, proteção dos conjuntos 

contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, 

medindo 200mm.  
 

BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 02 Unidades 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem submersível, com bóia automática, bifásica, 220 volts, 

0,5cv, IP 68, confeccionada em aço inoxidável, para drenagem da casa de máquinas e galeria técnica. 

 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

QUANTIDADE: 9 Unidades (para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água). 

DESCRIÇÃO: 9 projetores subaquáticos modelo circular em aço inoxidável leds 27W/12V RGB, com proteção 

IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 
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PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

e eletroválvulas de 0,2 segundos para programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando 

Cibernético - individual dos jatos. 

 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em aço inox e latão, para proteção contra 

partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros para sistema de filtragem. 

 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Conjunto de filtragem do reservatório; filtro de areia, carga 50kg, moto bomba bifásico 0,33CV, 

220V, com pré-filtro e válvulas seletoras de 6 vias, vazão de filtragem=6,5m³/h. 
As fontes visitáveis com os módulos WaterBoys dispensam a execução de tanque de água por baixo da fonte, como 

é comum em instalações de fontes visitáveis. Para abastecer a fonte é instalado um tanque de compensação na 

casa de máquinas, onde essa água é tratada e filtrada, tendo a mesma proteção de uma piscina pública, de modo 

que os visitantes possam desfrutar com segurança desse espaço aquático refrescante e divertido. 
 A fonte funciona em circuito fechado, não sendo necessária a reposição de qualquer quantidade de água, além 

da que normalmente se perde por evaporação ou por ação do vento. 
 A manutenção dos módulos, também muito prática, se realiza a seco, sem a necessidade dos funcionários 

trabalharem dentro da água, e sem a necessidade de desperdiçar água caso precise realizar alguma tarefa de 
reparação como em instalações comuns de fontes visitáveis que existem tanque por baixo de toda instalação da 
fonte. 

 

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das melhores 

marcas de fabricação nacional. 

 

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de Aspiração, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das melhores 

marcas de fabricação nacional.  

 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Dispositivo de regulador de nível, fabricado em termoplástico medindo 1.1/2”. 
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PAINEL ELETROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

e eletroválvulas de 0,2 segundos para programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando 

Cibernético - individual dos jatos. 
 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial bifásico, 1/5 HP 220V 60hz para sistema de ventilação forçada. 
 

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 
 

FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL – DA PRAÇA DA RUA BAURU/ NOVO HORIZONTE 

 

BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL VERTICAL” 

QUANTIDADE: 21 Unidades 

DESCRIÇÃO: Bico aspersor ornamental para jatosd’água do tipo, “Lança Cristal Vertical”,fabricado em 

latão cromado, entrada de ¾” BSP e saída de jato14mm, com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e 

sistema orientador. 
 

MÓDULO CIBERNÉTICO 

21 módulos em aço inoxidável composto cada um por um jato Lança Cristal Vertical, uma bomba submersível, 

filtro em aço inoxidável para bomba, tubulação em aço inoxidável, registro e comando cibernético. 

 

CONJUNTO MOTO-BOMBA 

QUANTIDADE: 21 Unidades 

DESCRIÇÃO: Eletro-bomba submersa, blindada, confec. em aço inox, ref. Grundfos KP 250 ou similar de 

0,5CV, monofásica 220V, 60Hz. Cada jato será impulsionado por uma bomba individual que farão vários efeitos 

como: pulsão, sequências, alternâncias e variações de altura. 
 

PAINEL DE COMANDO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

para programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos. 
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PRÉ-FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS 

QUANTIDADE: 21 Unidades 

Em todas as bombas serão instalados pré-filtros confeccionados em aço inoxidável AISI 304, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm. 
BOMBA DE DRENAGEM 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Fornecimento de bomba de drenagem monocelular com impulsor semi aberto, blindada motor 

monofásico 0,5CV, 220V, IP 68, confeccionada em aço inoxidável para casa de bombas. 

 

PROJETORES DE LEDS SUBAQUÁTICOS 

QUANTIDADE: 42 Unidades ( para iluminação rgb colorida para os jatos d’ água ). 

DESCRIÇÃO: Projetores subaquáticos confeccionados em aço inoxidável leds 11W/12V RGB, com proteção 

IP68, vidro temperado, com comando RGB-DMX. 

Equipados com bases de fixação confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, lâmpadas Leds RGB, coloridas 

de alto rendimento e longo alcance, proporcionando combinações de cores, que trazem maior precisão 

enriquecendo ainda mais os efeitos dos jatos d’ água da fonte luminosa. 
 

GRELHA DE SUCÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Grelha de sucção, medindo 150x150mm, fabricada em estrutura de latão cromado, para proteção 

contra partículas sólidas de granulometria superior a três milímetros para sistema de filtragem. 

 

FILTRO COMPLETO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Filtro completo, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 06 vias; moto-

bomba 0,33CV, 220V, com pré-filtro monofásico. 
 

DISPOSITIVO DE RETORNO 

QUANTIDADE: 02 Unidades  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de retorno, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das melhores 

marcas de fabricação nacional. 

 

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 

QUANTIDADE: 01 Unidade  

DESCRIÇÃO: Dispositivo de Aspiração, modelo, confeccionado em termoplástico, com diâmetro de 1 1/2”, das 

melhores marcas de fabricação nacional. 
 

DISPOSITIVO DE REGULADOR DE NÍVEL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Dispositivo de regulador de nível, fabricado em termoplástico medindo 1.1/2”. 
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PAINEL ELÉTROELETRÔNICO DE COMANDO AUTOMÁTICO  

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Painel de Comando eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em gabinete 

metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contento todas as chaves gerais seccionais, partida 

SoftStarter, relógio de programação de horário, led de indicação dos disjuntores de proteção,  contactoras, 

conectores elétricos/bornes, fios e cabos, proteção moto-bombas e filtro, identificações para fios, comando RGB 

para programação cibernética e sincronismo dos jatos e iluminação. Comando Cibernético - individual dos jatos. 

 

EXAUSTOR AXIAL 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Exaustor axial 1/5HP 220V 60hz para sistema de ventilação forçada. 

 

MANUAL DE OPERAÇÃO PERSONALIZADO 

QUANTIDADE: 01 Unidade 

DESCRIÇÃO: Manual personalizado de operação da fonte luminosa, impresso e encadernado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esses jatos deverão atingir alturas variáveis de no máximo 2,50 m, com cenografias programadas por um 
automático com capacidade para diversas evoluções por ciclo de período de tempo pré-determinado, timer 
programador digital semanal, que permite a programação de funcionamento dos Efeitos Ornamentais em 
horários diferentes para cada dia da semana, dispositivo de proteção contra falta de energia elétrica que permite 
que a programação de acionamento dos Efeitos Ornamentais continuem inalterados e em sintonia com o horário 
oficial no caso de blackout. 
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7. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

         

OBJETO :  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO EM 
ESPELHO D´ÁGUA DE FONTES LUMINOSAS ORNAMENTAIS COM EFEITOS 
INTERATIVOS E LÚDICOS  
 

ENDEREÇO:  PRAÇA DE EVENTOS E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES EM VILAS DE ABRANTES, 
NA PRAÇA DA RUA IPANEMA NOS VERDES HORIZONTES, NA PRAÇA DA MATRIZ 
EM VILAS DE ABRANTES, NA PRAÇA DA RUA DA GLÓRIA NA GLEBA C E NA 
PRAÇA DA RUA BAURU NO NOVO HORIZONTE N0 MUNICÍPIO 
 

BANCOS:   SINAPI/BA 
05/2021 / 
ORSE 
03/2021 / 
SBC 
07/2021 

 

     

BDI:  26,44% (DESONERADO)      

         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR 
UNIT 

VALOR 
UNIT 
COM BDI  

TOTAL 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor Unit 
com BDI 

Total 

1    SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

    21.105,20 

1.1  CPU_191 Próprio PLACA DE OBRA EM 
CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

m² 30 388,81 491,61 14.748,30 

1.3  CPU-
0446  

Próprio PROJETO EXECUTIVO 
DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS EM 
FORMATO A1 - REF: 
CPOS 01.17.071 

UN 5 428,63 541,96 2.709,80 

1.4  CPU-
0447  

Próprio PROJETO EXECUTIVO 
DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EM 
FORMATO A1 - REF: 
CPOS 01.17.111 

UN 5 576,89 729,42 3.647,10 

2    ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL 

    44.445,43 

2.1  CPU-
0448  

Próprio ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL DE OBRA 

UN 1 35.151,40 44.445,43 44.445,43 
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3    FONTE LUMINOSA 
ORNAMENTAL DA 
PRAÇA DA RUA DA 
GLÓRIA - GLEBA C 

    208.297,31 

3.1    BICOS PARA JATOS 
D’ÁGUA DO TIPO 
“LANÇA CRISTAL 
VERTICAL” 

    5.792,00 

3.1.1  CPU_024  Próprio Fornecimento e 
instalação de bico 
vertical de água livre ref. 
Safe Rain F2311064 (ou 
equiv.) com d=14mm de 
saída, confeccionado em 
latão mecanizado ou aço 
inox, equipados com 
sistema tranquilizador 
para fluxo pseudolaminar 
e sistema orientador. 

UN 10 458,08 579,20 5.792,00 

3.2    PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO 

    45.267,85 

3.2.1  CPU - 
592  

Próprio Fornecimento e 
instalação de projetor 
subaquático Led RGB 
13,2w, 11watts, 10º, 
12/24v CC, 
confeccionado em aço 
inoxidável, vidro 
temperado, hermético, 
proteção IP68 com 
garantia de 
estanqueidade. Safe 
Rain ref.: F5205058 
F5205036. 

UND 10 3.232,02 4.086,57 40.865,70 

3.2.2  CPU_025  Próprio Fornecimento e 
instalação de controlador 
RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w 
ref. Safe Rain F6324265 
6324221 (ou 
equivalente) 

UN 1 3.481,61 4.402,15 4.402,15 

3.3    COLETORES EM INOX     31.483,50 

3.3.1  CPU - 
576  

Próprio Fornecimento e 
instalação de módulo em 
aço inoxidável AISI 304 
com pré-filtro para 
bomba, registro e niple 
para bico dos jatos 
verticais 

UND 10 2.355,00 2.977,66 29.776,60 

3.3.2  CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS 
PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 
COM PARAFUSOS 

UN 10 135,00 170,69 1.706,90 
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INOX 

3.4    BOMBAS 
HIDRÁULICAS 

    41.029,78 

3.4.1  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 10 2.950,00 3.729,98 37.299,80 

3.4.2  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 1 2.950,00 3.729,98 3.729,98 

3.5    EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DIVERSOS 

    81.207,21 

3.5.1  CPU-
0449  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Painel de 
Comando 
eletroeletrônico, trifásico, 
tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete 
metálico apropriado, 
pintado com tinta 
anticorrosiva, contento 
todas as chaves gerais 
seccionais, partida 
SoftStarter, relógio de 
progra 

UN 1 53.100,00 67.139,64 67.139,64 

3.5.2  CPU-
0450  

Próprio Sonda de nível eletrônica 
para enchimento 
automático da bacia, 
instalada na altura do 
nível da água em caixa 
confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com 
base fixada no fundo do 
tanque. 

UN 1 2.349,27 2.970,42 2.970,42 

3.5.3  070852  SBC EXAUSTOR AXIAL 
TRIFASICO 400MM 
MODELO EA400-T6 

UN 1 1.721,56 2.176,74 2.176,74 

3.5.4  CPU - 
590  

Próprio Caixa de ligação elétrica 
sub- aquática em bronze, 
TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou 
equivalente- 
fornecimento e 
instalação 

UND 2 2.860,25 3.616,50 7.233,00 
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3.5.5  10852  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 10,0 mm2, 
450/750v - Fornecimento 
e instalação 

M 3 47,35 59,87 179,61 

3.5.6  11679  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 30 10,88 13,76 412,80 

3.5.7  11413  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 3 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 100 8,66 10,95 1.095,00 

3.6    EQUIPAMENTOS DE 
FILTRAGEM 
(TRATAMENTO DE 
ÁGUA) 

    3.516,97 

3.6.1  CP_276  Próprio Filtro completo , 
fabricado em 
termoplástico, composto 
de válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 
0,33CV, 220V, com pré-
filtro monofásico. 

UN 1 2.781,53 3.516,97 3.516,97 

4    FONTE LUMINOSA 
ORNAMENTAL DA 
PRAÇA DE EVENTOS E 
CAMPO TUDÃO DE 
ABRANTES 

    397.400,04 

4.1    BICOS PARA JATOS 
D’ÁGUA DO TIPO 
“LANÇA CRISTAL 
VERTICAL E 
ARTICULÁVEL” 

    15.674,52 

4.1.1  CP_283  Próprio Fornecimento e 
instalação de bico 
parabólico de água livre 
ref. Safe rain F311266 
F2451205 (ou equiv.) 
Com d=10mm de saída, 
confeccionado em latão 
mecanizado ou aço inox, 
equipados com sistema 
tranquilizador para fluxo 
pseudolaminar e sistema 
orientador. 

UN 48 141,05 178,34 8.560,32 

4.1.2  CPU_029  Próprio Fornecimento e 
instalação de bico 
vertical de água livre ref. 
Safe rain F2311536 
F2451205 (ou equiv.) 
com d=16mm, 15mm de 
saída, confeccionado em 
latão mecanizado ou aço 
inox, equipados com 
sistema tranquilizador 

UN 5 1.125,31 1.422,84 7.114,20 
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para fluxo pseudolaminar 
e sistema orienta 

4.2    PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO 

    204.959,66 

4.2.1  CPU - 
592  

Próprio Fornecimento e 
instalação de projetor 
subaquático Led RGB 
13,2w, 11watts, 10º, 
12/24v CC, 
confeccionado em aço 
inoxidável, vidro 
temperado, hermético, 
proteção IP68 com 
garantia de 
estanqueidade. Safe 
Rain ref.: F5205058 
F5205036. 

UND 48 3.232,02 4.086,57 196.155,36 

4.2.2  CPU_025  Próprio Fornecimento e 
instalação de controlador 
RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w 
ref. Safe Rain F6324265 
6324221 (ou 
equivalente) 

UN 2 3.481,61 4.402,15 8.804,30 

4.3    COLETORES EM INOX     52.415,50 

4.3.1  CP_284  Próprio Fornecimento e 
instalação de anel 
calandrado com diâmetro 
3,0m em aço inoxidável 
AISI 304 com 3 pré-filtros 
para bombas, registros, 
48 niple para bicos dos 
jatos parabólicos, 
confeccionados em latão 
cromado. 

UN 1 23.200,00 29.334,08 29.334,08 

4.3.2  CPU - 
576  

Próprio Fornecimento e 
instalação de módulo em 
aço inoxidável AISI 304 
com pré-filtro para 
bomba, registro e niple 
para bico dos jatos 
verticais 

UND 5 2.355,00 2.977,66 14.888,30 

4.3.3  CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS 
PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 
COM PARAFUSOS 
INOX 

UN 48 135,00 170,69 8.193,12 

4.4    BOMBAS 
HIDRÁULICAS 

    32.443,44 
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4.4.1  CP_288  Próprio Fornecimento e 
instalação de conjunto 
moto-bomba centrífuga 
5,0cv, IP55 monobloco, 
vedação por selo 
mecânico, motor elétrico 
trifásico, 220/380 volts, 
60hz, para circulação e 
formação dos efeitos 
verticais e parabólicos 

UN 2 3.979,58 5.031,78 10.063,56 

4.4.2  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 5 2.950,00 3.729,98 18.649,90 

4.4.3  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 1 2.950,00 3.729,98 3.729,98 

4.5    EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DIVERSOS 

    88.389,95 

4.5.1  CPU-
0568  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Painel de 
Comando 
eletroeletrônico, trifásico, 
tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete 
metálico apropriado, 
pintado com tinta 
anticorrosiva, contento 
todas as chaves gerais 
seccionais, partida 
SoftStarter, relógio de 
progra 

UN 1 50.200,00 63.472,88 63.472,88 

4.5.2  CPU-
0450  

Próprio Sonda de nível eletrônica 
para enchimento 
automático da bacia, 
instalada na altura do 
nível da água em caixa 
confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com 
base fixada no fundo do 
tanque. 

UN 1 2.349,27 2.970,42 2.970,42 

4.5.3  070852  SBC EXAUSTOR AXIAL 
TRIFASICO 400MM 
MODELO EA400-T6 

UN 1 1.721,56 2.176,74 2.176,74 

4.5.4  CPU - 
590  

Próprio Caixa de ligação elétrica 
sub- aquática em bronze, 

UND 5 2.860,25 3.616,50 18.082,50 
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TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou 
equivalente- 
fornecimento e 
instalação 

4.5.5  10852  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 10,0 mm2, 
450/750v - Fornecimento 
e instalação 

M 3 47,35 59,87 179,61 

4.5.6  11679  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 30 10,88 13,76 412,80 

4.5.7  11413  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 3 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 100 8,66 10,95 1.095,00 

4.6    EQUIPAMENTO DE 
FILTRAGEM 
(TRATAMENTO DE 
ÁGUA) 

    3.516,97 

4.6.1  CP_276  Próprio Filtro completo , 
fabricado em 
termoplástico, composto 
de válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 
0,33CV, 220V, com pré-
filtro monofásico. 

UN 1 2.781,53 3.516,97 3.516,97 

5    FONTE LUMINOSA 
ORNAMENTAL DA 
PRAÇA DA RUA 
IPANEMA - VERDES 
HORIZONTES 

    227.732,83 

5.1    BICOS PARA JATOS 
D’ÁGUA DO TIPO 
“LANÇA CRISTAL 
VERTICAL E 
ARTICULÁVEL” 

    12.828,84 

5.1.1  CP_283  Próprio Fornecimento e 
instalação de bico 
parabólico de água livre 
ref. Safe rain F311266 
F2451205 (ou equiv.) 
Com d=10mm de saída, 
confeccionado em latão 
mecanizado ou aço inox, 
equipados com sistema 
tranquilizador para fluxo 
pseudolaminar e sistema 
orientador. 

UN 48 141,05 178,34 8.560,32 

5.1.2  CPU_029  Próprio Fornecimento e 
instalação de bico 
vertical de água livre ref. 
Safe rain F2311536 
F2451205 (ou equiv.) 

UN 3 1.125,31 1.422,84 4.268,52 



 

 
 
 
 

 
 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 – Tel./Fax: (71) 3621-6879 - E-mail: compel.obras2020@gmail.com  -  Página 39 de 71 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                            

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

com d=16mm, 15mm de 
saída, confeccionado em 
latão mecanizado ou aço 
inox, equipados com 
sistema tranquilizador 
para fluxo pseudolaminar 
e sistema orienta 

5.2    PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO 

    57.527,56 

5.2.1  CPU - 
592  

Próprio Fornecimento e 
instalação de projetor 
subaquático Led RGB 
13,2w, 11watts, 10º, 
12/24v CC, 
confeccionado em aço 
inoxidável, vidro 
temperado, hermético, 
proteção IP68 com 
garantia de 
estanqueidade. Safe 
Rain ref.: F5205058 
F5205036. 

UND 13 3.232,02 4.086,57 53.125,41 

5.2.2  CPU_025  Próprio Fornecimento e 
instalação de controlador 
RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w 
ref. Safe Rain F6324265 
6324221 (ou 
equivalente) 

UN 1 3.481,61 4.402,15 4.402,15 

5.3    COLETORES EM INOX     40.486,03 

5.3.1  CP_284  Próprio Fornecimento e 
instalação de anel 
calandrado com diâmetro 
3,0m em aço inoxidável 
AISI 304 com 3 pré-filtros 
para bombas, registros, 
48 niple para bicos dos 
jatos parabólicos, 
confeccionados em latão 
cromado. 

UN 1 23.200,00 29.334,08 29.334,08 

5.3.2  CPU - 
576  

Próprio Fornecimento e 
instalação de módulo em 
aço inoxidável AISI 304 
com pré-filtro para 
bomba, registro e niple 
para bico dos jatos 
verticais 

UND 3 2.355,00 2.977,66 8.932,98 

5.3.3  CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS 
PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 
COM PARAFUSOS 
INOX 

UN 13 135,00 170,69 2.218,97 

5.4    BOMBAS     24.983,48 
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HIDRÁULICAS 

5.4.1  CP_288  Próprio Fornecimento e 
instalação de conjunto 
moto-bomba centrífuga 
5,0cv, IP55 monobloco, 
vedação por selo 
mecânico, motor elétrico 
trifásico, 220/380 volts, 
60hz, para circulação e 
formação dos efeitos 
verticais e parabólicos 

UN 2 3.979,58 5.031,78 10.063,56 

5.4.2  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 3 2.950,00 3.729,98 11.189,94 

5.4.3  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 1 2.950,00 3.729,98 3.729,98 

5.5    EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DIVERSOS 

    88.389,95 

5.5.1  CPU-
0568  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Painel de 
Comando 
eletroeletrônico, trifásico, 
tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete 
metálico apropriado, 
pintado com tinta 
anticorrosiva, contento 
todas as chaves gerais 
seccionais, partida 
SoftStarter, relógio de 
progra 

UN 1 50.200,00 63.472,88 63.472,88 

5.5.2  CPU-
0450  

Próprio Sonda de nível eletrônica 
para enchimento 
automático da bacia, 
instalada na altura do 
nível da água em caixa 
confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com 
base fixada no fundo do 
tanque. 

UN 1 2.349,27 2.970,42 2.970,42 

5.5.3  070852  SBC EXAUSTOR AXIAL 
TRIFASICO 400MM 
MODELO EA400-T6 

UN 1 1.721,56 2.176,74 2.176,74 
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5.5.4  CPU - 
590  

Próprio Caixa de ligação elétrica 
sub- aquática em bronze, 
TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou 
equivalente- 
fornecimento e 
instalação 

UND 5 2.860,25 3.616,50 18.082,50 

5.5.5  10852  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 10,0 mm2, 
450/750v - Fornecimento 
e instalação 

M 3 47,35 59,87 179,61 

5.5.6  11679  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 30 10,88 13,76 412,80 

5.5.7  11413  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 3 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 100 8,66 10,95 1.095,00 

5.6    EQUIPAMENTO DE 
FILTRAGEM 
(TRATAMENTO DE 
ÁGUA) 

    3.516,97 

5.6.1  CP_276  Próprio Filtro completo , 
fabricado em 
termoplástico, composto 
de válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 
0,33CV, 220V, com pré-
filtro monofásico. 

UN 1 2.781,53 3.516,97 3.516,97 

6    FONTE LUMINOSA 
INTERATIVA DE PISO - 
PRAÇA DA MATRIZ EM 
ABRANTES 

    259.917,30 

6.1    MÓDULO INOX PARA 
FONTE INTERATIVA 

    160.142,58 

6.1.1  CPU_035  Próprio Fornecimento e 
instalação de módulo 
Waterboy ref. Safe Rain 
F4214327 com bico 
multi-jato ref. F2311031 
d=12mm confeccionado 
em latão mecanizado ou 
aço inox, projetor de 
iluminação IP68, vidro 
temperado, 
confeccionado em inox e 
latão cromado modelo 
circula 

UN 9 14.072,78 17.793,62 160.142,58 

6.2    BOMBAS 
HIDRÁULICAS 

    12.491,74 

6.2.1  CP_288  Próprio Fornecimento e 
instalação de conjunto 
moto-bomba centrífuga 
5,0cv, IP55 monobloco, 

UN 1 3.979,58 5.031,78 5.031,78 



 

 
 
 
 

 
 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 – Tel./Fax: (71) 3621-6879 - E-mail: compel.obras2020@gmail.com  -  Página 42 de 71 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                            

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

vedação por selo 
mecânico, motor elétrico 
trifásico, 220/380 volts, 
60hz, para circulação e 
formação dos efeitos 
verticais e parabólicos 

6.2.2  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 2 2.950,00 3.729,98 7.459,96 

6.3    EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DIVERSOS 

    83.766,01 

6.3.1  CPU_043  Próprio Fornecimento e 
instalação de painel de 
comando 
eletroeletrônico, trifásico, 
tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete 
metálico apropriado, 
pintado com tinta 
anticorrosiva, contento 
todas as chaves gerais 
seccionais, partida 
SoftStarter, relógio de 
progra 

UN 1 58.850,00 74.409,94 74.409,94 

6.3.2  CPU-
0450  

Próprio Sonda de nível eletrônica 
para enchimento 
automático da bacia, 
instalada na altura do 
nível da água em caixa 
confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com 
base fixada no fundo do 
tanque. 

UN 1 2.349,27 2.970,42 2.970,42 

6.3.3  070852  SBC EXAUSTOR AXIAL 
TRIFASICO 400MM 
MODELO EA400-T6 

UN 1 1.721,56 2.176,74 2.176,74 

6.3.4  CPU - 
590  

Próprio Caixa de ligação elétrica 
sub- aquática em bronze, 
TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou 
equivalente- 
fornecimento e 
instalação 

UND 1 2.860,25 3.616,50 3.616,50 

6.3.5  10852  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 10,0 mm2, 
450/750v - Fornecimento 
e instalação 

M 3 47,35 59,87 179,61 

6.3.6  11679  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 

M 30 10,88 13,76 412,80 
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e instalação 

6.4    EQUIPAMENTOS DE 
FILTRAGEM 
(TRATAMENTO DE 
ÁGUA) 

    3.516,97 

6.4.1  CP_276  Próprio Filtro completo , 
fabricado em 
termoplástico, composto 
de válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 
0,33CV, 220V, com pré-
filtro monofásico. 

UN 1 2.781,53 3.516,97 3.516,97 

7    FONTE LUMINOSA 
ORNAMENTAL DA 
PRAÇA DA RUA 
BAURU - NOVO 
HORIZONTE 

    429.087,02 

7.1    BICOS PARA JATOS 
D’ÁGUA DO TIPO 
“LANÇA CRISTAL 
VERTICAL" 

    12.163,20 

7.1.1  CPU_024  Próprio Fornecimento e 
instalação de bico 
vertical de água livre ref. 
Safe Rain F2311064 (ou 
equiv.) com d=14mm de 
saída, confeccionado em 
latão mecanizado ou aço 
inox, equipados com 
sistema tranquilizador 
para fluxo pseudolaminar 
e sistema orientador. 

UN 21 458,08 579,20 12.163,20 

7.2    PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO 

    180.440,24 

7.2.1  CPU - 
592  

Próprio Fornecimento e 
instalação de projetor 
subaquático Led RGB 
13,2w, 11watts, 10º, 
12/24v CC, 
confeccionado em aço 
inoxidável, vidro 
temperado, hermético, 
proteção IP68 com 
garantia de 
estanqueidade. Safe 
Rain ref.: F5205058 
F5205036. 

UND 42 3.232,02 4.086,57 171.635,94 

7.2.2  CPU_025  Próprio Fornecimento e 
instalação de controlador 
RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w 
ref. Safe Rain F6324265 
6324221 (ou 
equivalente) 

UN 2 3.481,61 4.402,15 8.804,30 
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7.3    COLETORES EM INOX     69.699,84 

7.3.1  CPU - 
576  

Próprio Fornecimento e 
instalação de módulo em 
aço inoxidável AISI 304 
com pré-filtro para 
bomba, registro e niple 
para bico dos jatos 
verticais 

UND 21 2.355,00 2.977,66 62.530,86 

7.3.2  CPU_028  Próprio SUPORTE PARA OS 
PROJETORES DE 
ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 
COM PARAFUSOS 
INOX 

UN 42 135,00 170,69 7.168,98 

7.4    BOMBAS 
HIDRÁULICAS 

    82.059,56 

7.4.1  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 21 2.950,00 3.729,98 78.329,58 

7.4.2  CPU - 
580  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Grupo 
eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada 
em aço inox, mod. - 
Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, 
monofásica 220V 

UND 1 2.950,00 3.729,98 3.729,98 

7.5    EQUIPAMENTOS 
ELÉTRICOS DIVERSOS 

    81.207,21 

7.5.1  CPU-
0449  

Próprio Fornecimento e 
instalação de Painel de 
Comando 
eletroeletrônico, trifásico, 
tensão nominal 220V, 
instalado em gabinete 
metálico apropriado, 
pintado com tinta 
anticorrosiva, contento 
todas as chaves gerais 
seccionais, partida 
SoftStarter, relógio de 
progra 

UN 1 53.100,00 67.139,64 67.139,64 

7.5.2  CPU-
0450  

Próprio Sonda de nível eletrônica 
para enchimento 
automático da bacia, 
instalada na altura do 
nível da água em caixa 
confeccionada em chapa 
de aço inoxidável com 

UN 1 2.349,27 2.970,42 2.970,42 
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base fixada no fundo do 
tanque. 

7.5.3  070852  SBC EXAUSTOR AXIAL 
TRIFASICO 400MM 
MODELO EA400-T6 

UN 1 1.721,56 2.176,74 2.176,74 

7.5.4  CPU - 
590  

Próprio Caixa de ligação elétrica 
sub- aquática em bronze, 
TIPO 6 PG 16X21 
SAFERAIN ou 
equivalente- 
fornecimento e 
instalação 

UND 2 2.860,25 3.616,50 7.233,00 

7.5.5  10852  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 10,0 mm2, 
450/750v - Fornecimento 
e instalação 

M 3 47,35 59,87 179,61 

7.5.6  11679  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 4 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 30 10,88 13,76 412,80 

7.5.7  11413  ORSE Cabo de cobre PP 
Cordplast 3 x 1,5 mm2, 
450/750v - fornecimento 
e instalação 

M 100 8,66 10,95 1.095,00 

7.6    EQUIPAMENTOS DE 
FILTRAGEM 
(TRATAMENTO DE 
ÁGUA) 

    3.516,97 

7.6.1  CP_276  Próprio Filtro completo , 
fabricado em 
termoplástico, composto 
de válvulas seletoras de 
06 vias; moto-bomba 
0,33CV, 220V, com pré-
filtro monofásico. 

UN 1 2.781,53 3.516,97 3.516,97 

         

    TOTAL   1.587.985,13 
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8. CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO 
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9.COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO  

 
COMPOSIÇÃO DO BDI  

 
1.0 CÁLCULO DO BDI    

 
1. CUSTOS INDIRETOS   Percentual  

Administração central 3,00%  3,100%  

Seguro   0,40%  

Garantia   0,40%  

Risco   1,07%  

  TOTAL 4,97%  

2. DESPESAS FINANCEIRAS   
 
 
Percentual 

 

Despesas financeiras   0,69%  

TOTAL 0,00% TOTAL 0,69%  

3. TRIBUTOS   Percentual  

PIS   0,65%  

COFINS   3,00%  

ISS   3,00%  

CPRB   4,50%  

TOTAL  TOTAL 11,15%  

4. LUCRO   Percentual  

Lucro   6,29%  

TOTAL  TOTAL 6,29%  

     

  BDI 26,44%  

 
 
 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 

 

Desoneração: Lei n°13.161/2015     
 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:  
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LEGENDA 

AC = Administração central 3,100%    

DF = Despesas financeiras 0,69%    

S+G = Seguro +Garantia 0,80%    

R = Risco 1,07%    

L = Lucro 6,29%    

I = Tributos 11,15%    

BDI = Valor calculado 26,44%    

Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edifícios e Reformas 
(Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%. 
Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para 
a Administração Pública. 

 

 

INSS patronal = 20%     

RAT x (coeficiente fap = 1,4726) = 3%     

Outras entidades = 5,8%     

O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, acima, considera as margens de alíquota 
previstas no Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, em conformidade 
ao Acórdão 2.622/2013 – Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual de custo com ISS 
observando a alíquota que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, embasada na legislação municipal 
aplicável e na sua realidade de custos com este tributo, considerando inclusive sua opção quanto a deduções 
ou não de materiais, vedada a alteração de critério durante a execução do contrato, sob pena de imposição de 
sanções previstas no instrumento contratual. 
 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor 
do contrato, relativa aos serviços efetivamente executados. 
 

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da CONTRATANTE, e 
apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em correspondência com as fichas 
demonstrativas dos empregados da CONTRATADA envolvidos nos serviços. 
 

No curso do contrato, os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente aqueles 
decorrentes dos serviços efetivamente realizados. 
 

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a 
ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 
corrigida. 
 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste 
de preço. 

11.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 1.587.985,13 (Um milhão, quinhentos e oitenta 
sete mil, novecentos e oitenta cinco reais e treze centavos). 
Projeto/Atividade: 3021 

Elemento de Despesa: 44905100 

Fonte: 0100 
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12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
a) Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento convocatório, no 

contrato, no Edital, na Proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento, independente da 
transcrição. 
 

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais. 

 

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 

 

d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo 
a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 

e) Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas. Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, 
bem como, com rigorosa observância aos projetos e especificações fornecidas.  

 

f) Responsabilizar-se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto deste contrato, bem como 
alimentação e transporte dos mesmos. 

 

g) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, 
taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do 
contrato, sob a realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos ligados à execução do 
contrato, como também, manter-se inteiramente quite com os órgãos públicos.  

 

h) Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a execução dos serviços, 
tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, montagem e desmontagem, operação e 
manutenção, inclusive reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, seguros 
e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes a alimentação da rede elétrica, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos. 

 

i)  Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando 
responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação. 

 

j)  Fornecimento dos projetos executivos das instalações hidráulicas e elétricas das Fontes Luminosas; 
 

k) Fornecimento e instalação das tubulações hidráulicas entre as casas de máquinas e as fontes, com aberturas 
de valas, compactação das valas, lastro de concreto, lançamento das tubulações, envelopamento com 
concreto simples fck=21 Mpa e reaterro manual das valas; 

 

l)  Fornecimento e instalação das tubulações e dos cabos elétricos entre as fontes e as casas de máquinas, 
com aberturas de valas, compactação das valas, lastro de concreto, lançamento das tubulações, 
envelopamento com concreto simples fck=21 Mpa e reaterro manual das valas; 

 

m) Fornecimento e instalação de todo material hidráulico e elétrico para montagem dos equipamentos DA 
CONTRATADA; 

 

n) Montagem dos equipamentos fornecidos (bombas de efeito, projetores de led, filtros, bicos, dispositivos de 
aspiração, dispositivos de retorno e painel de comando); 

 

o) Indicação da carga elétrica que deverá ser fornecida para casa de máquina; 

p) Supervisão técnica especializada, por Eng. Civil ou Eletricista para o acompanhamento das instalações 

hidráulicas e elétricas bem como, a montagem dos equipamentos de acordo com a necessidade da obra, 

tanto na construção do lago como também na casa de máquinas que irão abrigá-los; 

q) Acompanhamento Técnico de Start Up para acompanhamento dos testes finais de regulagem dos 

equipamentos e treinamento de uma ou mais pessoas indicadas pelo Cliente, para operar e prestar serviços 

de manutenção de rotina nos equipamentos; 
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r)  Transporte dos equipamentos, assim como, o transportador que irá efetuá-lo; 

s) Garantia de 12 meses nos equipamentos, a contar da data de entrega, contra defeitos de fabricação. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução 

do contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços. 

 

b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro 

das normas e condições deste processo. 

 

c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA. 

 

d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas 

providências que demandem da CONTRATADA.  

 

e) Efetuar o pagamento ajustado. 

 
f)Fornecimento dos pontos de água e energia elétrica no local dos efeitos d’água e esgotamentos dos eventos 

para as redes de esgoto; 
 
g) Fornecimento dos pontos de força e luz (p/ computadores; máquinas elétricas e iluminação do escritório); 
 
h) Local e/ou espaço físico para instalação de escritório e almoxarifado para guarda de materiais e ferramentas 

da PROPONENTE e vestiário local para os funcionários. 

14. EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede da Licitante, que 
comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto 
social compatível com o objeto desta licitação. 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que 
inabilitará todas as envolvidas. 

b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo 
menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, 01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança 
no Trabalho, devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, para atuar com responsável 
técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir: 

b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;  

b.2) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

b.3 Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior a data de abertura das propostas, 
com firma reconhecida das partes; 

b.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com data 
anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou 
serviço ora objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. 
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c) Apresentação de atestado de capacidade: 

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões 
de Acervo Técnico - CAT, suficientes para comprovar a aptidão do licitante para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da 
licitação, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

 

Obs.: Entende-se como compatível com o objeto da licitação a empresa que comprove experiência em realizar 
sistema completo para ornamentação de fontes luminosas. 

c.2.1)   O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da emitente: 
papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem 
assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da 
contratação; 

c.2.2) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o Responsável Técnico, desde 
que venha indicado o nome de ambos no documento; 

c.2.3) Não serão aceitos atestados por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela 
própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da 
Concorrente; 

c.2.4) A exigibilidade de apresentação de atestado(s) acompanhado(s) de CAT’s, não se aplica aos 
Técnico(s) de Segurança. 

 

d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe 
técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e 
eficiente dos serviços. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, 
acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do 
Edital. 

 

e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados para 
cumprimento da exigência da alínea “b” deste subitem, providenciará a contratação de profissionais em 
quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e 
cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela Contratante. 

 

f) Comprovação emitida pela Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Camaçari, da realização da 
visita técnica prévia à data da apresentação da Proposta. 

 

f.1) A visita técnica poderá ser feita antes da licitação e deverá ser agendada com antecedência através do 
telefone (71) 3644-9715. Para realizar a vistoria, o representante da empresa interessada em participar 
da licitação, deverá apresentar registro profissional e documento comprovando estar credenciado pela 
empresa interessada. Não será admitida representação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa. 

f.2) Caso a visita não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de pleno conhecimento da obra. 
 

15. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

a) A Gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, para 
verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e 
obrigações assumidas perante a CONTRATANTE. 

b) Competirá a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da 
implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que 
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sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas 
perante o CONTRATANTE. 

c) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos 
definitivos, sua conclusão. 

d) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, que instruirá 
a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados, 
estabelecendo expressamente a relação e prazos para execução dos serviços autorizados. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da 

ABNT, NR 18, normas específicas, legislação em vigor, especificações, Considerações Especiais e planilhas 

orçamentárias. 

A proposta de preços deverá ser composta de: Planilha de Orçamento; Cronograma Físico/ Financeiro; 

Composição do BDI e Composição dos Encargos Sociais e deverão ser apresentados impressos em formato xls 

em arquivo eletrônico gravado em CD-R. 
 

As composições unitárias devem ser calculadas de forma que os valores totais referentes às parcelas que as 
compõem sejam obtidos com truncamento em 02 casas decimais, mesma metodologia adotada pelo SINAPI, 
em função de os coeficientes das parcelas que compõem as composições, sendo elas: mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, insumos e/ou composições auxiliares, muitas vezes possuem até 08 casas 
decimais. 
 

No orçamento sintético, os preços unitários e totais deverão vir com arredondamento de 02 (duas) casas 
decimais. 

A composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), deverá ser elaborada de acordo com os 
parâmetros estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, considerando o tipo de obra 
como Construção de Edifícios, com arredondamento de 02 (duas) casas decimais. A composição deverá seguir 
também a determinação da Lei Federal n.º 13.161 de 31 de agosto de 2015. 

O percentual de ISS indicado no modelo de composição de BDI, considera as margens de alíquota previstas no 
Código Tributário Municipal, consideradas as possíveis deduções. Deste modo, em conformidade ao Acórdão 
2.622/2013 – Plenário, a licitante deve indicar, no seu BDI, percentual de custo com ISS observando a alíquota 
que lhe é pertinente e a sua base de cálculo efetiva, embasada na legislação municipal aplicável e na sua 
realidade de custos com este tributo, considerando inclusive sua opção quanto a deduções ou não de materiais, 
vedada a alteração de critério durante a execução do contrato, sob pena de imposição de sanções previstas no 
instrumento contratual. 

Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as remunerações 
decorrentes da prestação serviço em horas extras por parte dos empregados da contratada), encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, transporte de qualquer natureza, 
procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de 
técnico de segurança responsável, organização de CIPA e todos os demais requisitos legais de segurança e 
medicina do trabalho, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os 
custos com fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 – Tel./Fax: (71) 3621-6879 - E-mail: compel.obras2020@gmail.com  -  Página 53 de 71 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                            

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

  
Á 
PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 

 
PREGÃO  

N.º 0154/2021  – 
(ELETRÔNICO) – COMPEL 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
NÚMERO DO C.N.P.J.: 
 

TEL/FAX: 

PESSOA PARA CONTATO: 
  

OBJETO: Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de Fontes Luminosas 
Ornamentais com Efeitos Interativos e Lúdicos a serem construídas na Praça de Eventos e Campo Tudão de Abrantes 
em Vilas de Abrantes, na Praça da Rua Ipanema nos Verdes Horizontes, na Praça da Rua da Matriz em Vila de 
Abrantes, na Praça da Rua da Glória na Gleba C e na Praça da Rua Bauru no Novo Horizonte, no município de 
Camaçari - Ba. 

 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR 
UNIT 

VALOR UNIT 
COM BDI  TOTAL 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit 

Valor Unit 
com BDI 

Total 

1    SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1  CPU_191 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 30    

1.3  CPU -0446 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM 
FORMATO A1 - REF: CPOS 01.17.071 

UN 5    

1.4  CPU-0447 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM 

FORMATO A1 - REF: CPOS 01.17.111 
UN 5    

2    ADMINISTRAÇÃO LOCAL      

2.1  CPU-0448 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1    

3    FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA DA 

GLÓRIA - GLEBA C 
     

3.1    BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL 
VERTICAL” 

     

3.1.1  CPU_024 Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe 

Rain F2311064 (ou equiv.) com d=14mm de saída, 
confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com 
sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema 

orientador. 

UN 10    

3.2    PROJETORES DE ILUMINAÇÃO      

3.2.1  CPU - 592 Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 
13,2w, 11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço 

inoxidável, vidro temperado, hermético, proteção IP68 com 
garantia de estanqueidade. Safe Rain ref.: F5205058 F5205036. 

UND 10    

3.2.2  CPU_025 Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265 6324221 (ou 

equivalente) 

UN 1    

3.3    COLETORES EM INOX      

3.3.1  CPU - 576 Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 

304 com pré-filtro para bomba, registro e niple para bico dos 
jatos verticais 

UND 10    
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3.3.2  CPU_028 Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 

UN 10    

3.4    BOMBAS HIDRÁULICAS      

3.4.1  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 10    

3.4.2  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 

blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 1    

3.5    EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS      

3.5.1  CPU-0449 Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando 
eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em 

gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, 
contento todas as chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, 
relógio de progra 

UN 1    

3.5.2  CPU-0450 Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em 

chapa de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1    

3.5.3  070852 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1    

3.5.4  CPU - 590 Próprio Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 
16X21 SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 2    

3.5.5  10852 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - 
Fornecimento e instalação 

M 3    

3.5.6  11679 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - 

fornecimento e instalação 
M 30    

3.5.7  11413 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - 

fornecimento e instalação 
M 100    

3.6    EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)      

3.6.1  CP_276 Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de 
válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com 
pré-filtro monofásico. 

UN 1    

4    FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DE EVENTOS 
E CAMPO TUDÃO DE ABRANTES 

     

4.1    BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL 
VERTICAL E ARTICULÁVEL” 

     

4.1.1  CP_283 Próprio Fornecimento e instalação de bico parabólico de água livre ref. 
Safe rain F311266 F2451205 (ou equiv.) Com d=10mm de saída, 

confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com 
sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema 
orientador. 

UN 48    

4.1.2  CPU_029 Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe 
rain F2311536 F2451205 (ou equiv.) com d=16mm, 15mm de 
saída, confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, 

equipados com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar 
e sistema orienta 

UN 5    

4.2    PROJETORES DE ILUMINAÇÃO      

4.2.1  CPU - 592 Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 

13,2w, 11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço 
inoxidável, vidro temperado, hermético, proteção IP68 com 
garantia de estanqueidade. Safe Rain ref.: F5205058 F5205036. 

UND 48    
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4.2.2  CPU_025 Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265 6324221 (ou 

equivalente) 

UN 2    

4.3    COLETORES EM INOX      

4.3.1  CP_284 Próprio Fornecimento e instalação de anel calandrado com diâmetro 
3,0m em aço inoxidável AISI 304 com 3 pré-filtros para bombas, 
registros, 48 niple para bicos dos jatos parabólicos, 

confeccionados em latão cromado. 

UN 1    

4.3.2  CPU - 576 Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 

304 com pré-filtro para bomba, registro e niple para bico dos 
jatos verticais 

UND 5    

4.3.3  CPU_028 Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 
UN 48    

4.4    BOMBAS HIDRÁULICAS      

4.4.1  CP_288 Próprio Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba centrífuga 
5,0cv, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor 

elétrico trifásico, 220/380 volts, 60hz, para circulação e formação 
dos efeitos verticais e parabólicos 

UN 2    

4.4.2  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 

similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 5    

4.4.3  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 

similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 1    

4.5    EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS      

4.5.1  CPU-0568 Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando 
eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em 
gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, 

contento todas as chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, 
relógio de progra 

UN 1    

4.5.2  CPU-0450 Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 
instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em 
chapa de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1    

4.5.3  070852 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1    

4.5.4  CPU - 590 Próprio Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 
16X21 SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 5    

4.5.5  10852 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - 
Fornecimento e instalação 

M 3    

4.5.6  11679 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 30    

4.5.7  11413 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 100    

4.6    EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)      

4.6.1  CP_276 Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de 
válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com 

pré-filtro monofásico. 

UN 1    

5    FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA 

IPANEMA - VERDES HORIZONTES 
     

5.1    BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL 

VERTICAL E ARTICULÁVEL” 
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5.1.1  CP_283 Próprio Fornecimento e instalação de bico parabólico de água livre ref. 
Safe rain F311266 F2451205 (ou equiv.) Com d=10mm de saída, 

confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com 
sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema 
orientador. 

UN 48    

5.1.2  CPU_029 Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe 
rain F2311536 F2451205 (ou equiv.) com d=16mm, 15mm de 
saída, confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, 

equipados com sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar 
e sistema orienta 

UN 3    

5.2    PROJETORES DE ILUMINAÇÃO      

5.2.1  CPU - 592 Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 
13,2w, 11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço 
inoxidável, vidro temperado, hermético, proteção IP68 com 

garantia de estanqueidade. Safe Rain ref.: F5205058 F5205036. 

UND 13    

5.2.2  CPU_025 Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265 6324221 (ou 
equivalente) 

UN 1    

5.3    COLETORES EM INOX      

5.3.1  CP_284 Próprio Fornecimento e instalação de anel calandrado com diâmetro 
3,0m em aço inoxidável AISI 304 com 3 pré-filtros para bombas, 

registros, 48 niple para bicos dos jatos parabólicos, 
confeccionados em latão cromado. 

UN 1    

5.3.2  CPU - 576 Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 
304 com pré-filtro para bomba, registro e niple para bico dos 

jatos verticais 

UND 3    

5.3.3  CPU_028 Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 
INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 

UN 13    

5.4    BOMBAS HIDRÁULICAS      

5.4.1  CP_288 Próprio Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba centrífuga 
5,0cv, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor 
elétrico trifásico, 220/380 volts, 60hz, para circulação e formação 

dos efeitos verticais e parabólicos 

UN 2    

5.4.2  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 

blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 3    

5.4.3  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 

blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 
similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 1    

5.5    EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS      

5.5.1  CPU-0568 Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando 
eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em 

gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, 
contento todas as chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, 
relógio de progra 

UN 1    

5.5.2  CPU-0450 Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 

instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em 
chapa de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1    

5.5.3  070852 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1    

5.5.4  CPU - 590 Próprio Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 
16X21 SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 5    

5.5.5  10852 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - 
Fornecimento e instalação 

M 3    

5.5.6  11679 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 30    
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5.5.7  11413 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 100    

5.6    EQUIPAMENTO DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)      

5.6.1  CP_276 Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de 

válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com 
pré-filtro monofásico. 

UN 1    

6    FONTE LUMINOSA INTERATIVA DE PISO - PRAÇA DA 

MATRIZ EM ABRANTES 
     

6.1    MÓDULO INOX PARA FONTE INTERATIVA      

6.1.1  CPU_035 Próprio Fornecimento e instalação de módulo Waterboy ref. Safe Rain 
F4214327 com bico multi-jato ref. F2311031 d=12mm 
confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, projetor de 

iluminação IP68, vidro temperado, confeccionado em inox e latão 
cromado modelo circula 

UN 9    

6.2    BOMBAS HIDRÁULICAS      

6.2.1  CP_288 Próprio Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba centrífuga 
5,0cv, IP55 monobloco, vedação por selo mecânico, motor 

elétrico trifásico, 220/380 volts, 60hz, para circulação e formação 
dos efeitos verticais e parabólicos 

UN 1    

6.2.2  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 

similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 2    

6.3    EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS      

6.3.1  CPU_043 Próprio Fornecimento e instalação de painel de comando 

eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em 
gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, 
contento todas as chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, 

relógio de progra 

UN 1    

6.3.2  CPU-0450 Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 

instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em 
chapa de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1    

6.3.3  070852 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1    

6.3.4  CPU - 590 Próprio Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 

16X21 SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 
UND 1    

6.3.5  10852 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - 

Fornecimento e instalação 
M 3    

6.3.6  11679 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 30    

6.4    EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)      

6.4.1  CP_276 Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de 

válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com 
pré-filtro monofásico. 

UN 1    

7    FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL DA PRAÇA DA RUA 
BAURU - NOVO HORIZONTE 

     

7.1    BICOS PARA JATOS D’ÁGUA DO TIPO “LANÇA CRISTAL 
VERTICAL" 

     

7.1.1  CPU_024 Próprio Fornecimento e instalação de bico vertical de água livre ref. Safe 
Rain F2311064 (ou equiv.) com d=14mm de saída, 
confeccionado em latão mecanizado ou aço inox, equipados com 

sistema tranquilizador para fluxo pseudolaminar e sistema 
orientador. 

UN 21    

7.2    PROJETORES DE ILUMINAÇÃO      
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7.2.1  CPU - 592 Próprio Fornecimento e instalação de projetor subaquático Led RGB 
13,2w, 11watts, 10º, 12/24v CC, confeccionado em aço 

inoxidável, vidro temperado, hermético, proteção IP68 com 
garantia de estanqueidade. Safe Rain ref.: F5205058 F5205036. 

UND 42    

7.2.2  CPU_025 Próprio Fornecimento e instalação de controlador RGB DMX 512 12/24v 
CC 216/432 300/600w ref. Safe Rain F6324265 6324221 (ou 

equivalente) 

UN 2    

7.3    COLETORES EM INOX      

7.3.1  CPU - 576 Próprio Fornecimento e instalação de módulo em aço inoxidável AISI 

304 com pré-filtro para bomba, registro e niple para bico dos 
jatos verticais 

UND 21    

7.3.2  CPU_028 Próprio SUPORTE PARA OS PROJETORES DE ILUMINAÇÃO EM AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304 COM PARAFUSOS INOX 
UN 42    

7.4    BOMBAS HIDRÁULICAS      

7.4.1  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 

similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 21    

7.4.2  CPU - 580 Próprio Fornecimento e instalação de Grupo eletro-bomba submersa, 
blindada, confecionada em aço inox, mod. - Grundfos KP 250 ou 

similar de 0,5CV, monofásica 220V 

UND 1    

7.5    EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS      

7.5.1  CPU-0449 Próprio Fornecimento e instalação de Painel de Comando 

eletroeletrônico, trifásico, tensão nominal 220V, instalado em 
gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, 
contento todas as chaves gerais seccionais, partida SoftStarter, 

relógio de progra 

UN 1    

7.5.2  CPU-0450 Próprio Sonda de nível eletrônica para enchimento automático da bacia, 

instalada na altura do nível da água em caixa confeccionada em 
chapa de aço inoxidável com base fixada no fundo do tanque. 

UN 1    

7.5.3  070852 SBC EXAUSTOR AXIAL TRIFASICO 400MM MODELO EA400-T6 UN 1    

7.5.4  CPU - 590 Próprio Caixa de ligação elétrica sub- aquática em bronze, TIPO 6 PG 
16X21 SAFERAIN ou equivalente- fornecimento e instalação 

UND 2    

7.5.5  10852 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - 
Fornecimento e instalação 

M 3    

7.5.6  11679 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 30    

7.5.7  11413 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - 
fornecimento e instalação 

M 100    

7.6    EQUIPAMENTOS DE FILTRAGEM (TRATAMENTO DE ÁGUA)      

7.6.1  CP_276 Próprio Filtro completo , fabricado em termoplástico, composto de 
válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba 0,33CV, 220V, com 
pré-filtro monofásico. 

UN 1    

 
 

                      VALOR GLOBAL (R$)  
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Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do Edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão 
inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: Os custos com seus profissionais 
envolvidos na execução do Objeto da Licitação; Tributos; Emolumentos; Contribuições Sociais, Fiscais e parafiscais; Fretes 
para entrega de quaisquer materiais CIF/Camaçari; Treinamento; Seguros; Encargos Sociais e Trabalhistas; Equipamentos 
de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às 
especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 
solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA – 120 DIAS ASSINATURA DO FORNECEDOR 

 
Prazos no campo - V (Página 01 – Dados do Edital). 
 
Condições de pagamento conforme indicado no 
campo - VII (Página 01 – Dados do Edital). 
 

 
 
 

_________________,  ____/____/___     ________________________ 
 LOCAL                         DATA                          ASSINATURA/CARIMBO 
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PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

A ........................(Razão Social da empresa) .................., CNPJ n.º .................., localizada na 

................................ DECLARA para fins de participação na licitação Pregão N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e sob as penas da lei, de que atende 

todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

Local de data, 

(Assinatura e identificação do responsável legal da empresa). 
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PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO N.º ____/___ 

 

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa 
__________________. 

 

 

 

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

Drummonds/n.o, Camaçari – BA, representado neste ato pela Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, 

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora do RG n.º XXXXXXXXXX  XXX – XX, inscrito 

no CPF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominado CONTRATANTE, e a (PESSOA JURÍDICA) 

XXXXXXXXXXXXXXX, com sede à (endereço), (e-mail), (telefone), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° (CNPJ) representada neste ato por (REPRESENTANTE LEGAL 

DA EMPRESA), (profissão), (nacionalidade), (estado civil), portador da carteira de identidade n.o (CI) inscrito 

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° (CPF) residente e domiciliado na Rua (ENDEREÇO DO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA), doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 

autorizada pelo despacho às fls. 02 do Processo Administrativo n.º 00233.11.07.611.2021 e que se regerá 

pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação pertinente, e subsidiariamente as 

normas contidas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e 

condições estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 

integrante, independente de transcrição, os documentos: 
 

a) Edital de PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL e seus anexos. 

b) Propostas de preço apresentada pela CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada para instalação em espelho d’ água de Fontes Luminosas Ornamentais 
com Efeitos Interativos e Lúdicos a serem construídas na Praça de Eventos e Campo Tudão de Abrantes em 
Vilas de Abrantes, na Praça da Rua Ipanema nos Verdes Horizontes, na Praça da Rua da Matriz em Vila de 
Abrantes, na Praça da Rua da Glória na Gleba C e na Praça da Rua Bauru no Novo Horizonte, no município de 
Camaçari - Ba. De acordo com o Anexo I do Edital de PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL e 
proposta da CONTRATADA que são parte integrante deste instrumento independente de transcrição. 
 

Parágrafo único. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições 

e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo 

celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO 
 

As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 

especificada: 
Unidade Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

07 - Secretaria de 

Infraestrutura e Urbanismo 
Públicos. 

3021 - Construção e Reforma de 

Equipamentos e Edifícios. 
 

44905100 – Obras e 
Instalações. 

0100000 - Recursos 
Ordinários. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor global deste contrato é R$ ____(__________), sendo fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze) 

meses, transcrito da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 

suficiente para a total execução do objeto deste Contrato. 
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§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão executados pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor 
do contrato, relativa aos serviços efetivamente executados. 
 

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da CONTRATANTE, e 
apresentada com a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
 

A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e 
previdenciárias pela Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em correspondência com as fichas 
demonstrativas dos empregados da CONTRATADA envolvidos nos serviços. 
 

No curso do contrato, os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente aqueles 
decorrentes dos serviços efetivamente realizados. 
 

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da 
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a 
ser considerada, para efeito de pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 
corrigida. 
 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste 
de preço. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses a contar da data de sua publicação.  
 

DA EXECUÇÃO: O prazo de execução do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da ordem de 
serviço – OS (Em conformidade com o Projeto Básico deste Edital). 

ESCOLPO DAS ATIVIDADES 

a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às: 
 

. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

. Especificações deste Edital; 

. Ordem de serviço e seus anexos; 
 

b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis; 
 

c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da CONTRATADA, 
assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE; 

 

d) Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta licitação em 
atendimento às programações do planejamento operacional da CONTRATANTE; 

 

e)  Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos trabalhos em 
qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso; 

 

f)   O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de cada ordem 
de serviço; 

 

g) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no 
escritório central da CONTRATADA; 

 

h)  Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o suporte aos 
técnicos alocados no escritório de campo (local da obra); 

 

i) A CONTRATADA deverá apresentar declaração formal, firmada por seu representante legal, que os 
materiais a serem empregados nos itens da planilha orçamentária de origem de extração mineral serão 
adquiridos junto às jazidas ou usinas que possuam licença ambiental emitida pelo órgão competente. 

 



 

 
 
 
 

 
 

Rua Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-918 – Tel./Fax: (71) 3621-6879 - E-mail: compel.obras2020@gmail.com  -  Página 63 de 71 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI                                                            

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Parágrafo único: Os serviços deverão ser prestados de acordo com o instrumento convocatório e seus anexos, 
a Nota de Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO/FORNECIMENTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS   
 

Os serviços/produtos deverão ser iniciados/executados/entregues conforme Anexo I – Projeto Básico 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 
 

 A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
 

§ 1º DOS DIREITOS 
 

a) Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da 

CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados. 
 

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES 
 

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
 

a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços. 

b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições deste processo. 

c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA. 

d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas 

providências que demandem da CONTRATADA.  

e) Efetuar o pagamento ajustado. 
f) Fornecimento dos pontos de água e energia elétrica no local dos efeitos d’água e esgotamentos dos 

eventos para as redes de esgoto; 
g) Fornecimento dos pontos de força e luz (p/ computadores; máquinas elétricas e iluminação do 

escritório); 
h) Local e/ou espaço físico para instalação de escritório e almoxarifado para guarda de materiais e 

ferramentas da PROPONENTE e vestiário local para os funcionários. 
 

 

II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

 

a) Cumprir integralmente com as condições deste Contrato, do Projeto Básico (Anexo I do Pregão n.º 

0154/2021 (Eletrônico) - COMPEL), e da proposta apresentada, independente de transcrição;  
 

b)    Executar os serviços de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento convocatório, 
no contrato, no Edital, na Proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento, independente da 
transcrição. 

 

c)  Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho,   
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais. 

 

d)   Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação. 
 

e) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

 

f) Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas. Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, 
diligência, bem como, com rigorosa observância aos projetos e especificações fornecidas.  
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g) Responsabilizar-se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto deste contrato, bem como 
alimentação e transporte dos mesmos. 

 

h) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os 
impostos, taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de 
assinatura do contrato, sob a realização dos serviços ora contratados, ou gerados por fatos ligados à 
execução do contrato, como também, manter-se inteiramente quite com os órgãos públicos.  

 

i)  Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a execução dos serviços, 
tais como transporte de qualquer natureza, mobilização, montagem e desmontagem, operação e 
manutenção, inclusive reposição das peças sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, 
seguros e outros, será também de sua responsabilidade os encargos referentes a alimentação da rede 
elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos. 

 

j)   Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, correndo as despesas às suas expensas, 
ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação. 

 

k)     Fornecimento dos projetos executivos das instalações hidráulicas e elétricas das Fontes Luminosas; 
 

l)   Fornecimento e instalação das tubulações hidráulicas entre as casas de máquinas e as fontes, com 
aberturas de valas, compactação das valas, lastro de concreto, lançamento das tubulações, 
envelopamento com concreto simples fck=21 Mpa e reaterro manual das valas; 
 

m)  Fornecimento e instalação de todo material hidráulico e elétrico para montagem dos equipamentos DA 
CONTRATADA; 

 

n)   Montagem dos equipamentos fornecidos (bombas de efeito, projetores de led, filtros, bicos, dispositivos  
de aspiração, dispositivos de retorno e painel de comando); 
 

o)   Indicação da carga elétrica que deverá ser fornecida para casa de máquina; 
 

p) Supervisão técnica especializada, por Eng. Civil ou Eletricista para o acompanhamento das instalações 

hidráulicas e elétricas bem como, a montagem dos equipamentos de acordo com a necessidade da obra, 

tanto na construção do lago como também na casa de máquinas que irão abrigá-los; 

q) Acompanhamento Técnico de Start Up para acompanhamento dos testes finais de regulagem dos 

equipamentos e treinamento de uma ou mais pessoas indicadas pelo Cliente, para operar e prestar 

serviços de manutenção de rotina nos equipamentos; 

r) Transporte dos equipamentos, assim como, o transportador que irá efetuá-lo;  

s) Garantia de 12 meses nos equipamentos, a contar da data de entrega, contra defeitos de fabricação. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 

decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva 

responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
 

§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação. 
 

§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 

penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com alterações posteriores, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal. 
 

CLÁUSULA NONA - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

a) A Gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, para 
verificação do cumprimento das Cláusulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE. 
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b) Competirá a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da 
implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo 
que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações 
assumidas perante o CONTRATANTE.  

c) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos 
definitivos, sua conclusão. 

d) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, que 
instruirá a execução progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando 
realizados, estabelecendo expressamente a relação e prazos para execução dos serviços autorizados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES 

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, 

sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa 

e o contraditório: 
 

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
 

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto contratado, nos prazos abaixo definidos: 
 

a)    Até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço; 
 

b) Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de 

empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do 

produto/serviço; 
 

c)  Superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou 

documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do produto/serviço. 
 

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:  
 

a) De até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
 

b) De até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito 

da Administração Pública Municipal. 
 

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor global do contrato, a depender do prejuízo 

causado à Administração Pública Municipal, quando: 
 

a) Não atender às condições estabelecidas no contrato: multa de 10% a 20%; 
 

b) Paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa 

de 10% a 20%; 
 

c) Adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: Multa de 20%; 
 

d) Entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado ou danificado: multa 

de 20% e rescisão contratual; 
  

e) Executar o objeto do contrato de forma que venha causar quaisquer danos à Contratante e/ou a 

terceiros: multa de 20%. 
 

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em 

vigor impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o 

cumprimento da penalidade que lhe foi imposta. 
 

§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, por até 05 

(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas nos incisos III e IV 

desta Cláusula e/ou 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 
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sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da penalidade aplicada. 
 

§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão 

deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, 

garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria 

Municipal da Administração. 
 

§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, 

ainda, cobrada judicialmente. 
 

 

§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da 

infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não 

impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
 

§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal da 

Administração, permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas. 
 

§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação 

administrativa à Contratada, sob pena de multa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO 
 

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante 

Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 

8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
 

Não é permitida subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, da execução do objeto desta 

licitação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido: 
 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93; 
 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 
 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 

 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 

limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela 

CONTRATANTE na forma que a mesma determinar. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à 

CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 
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§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre 

a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para 

efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no 

fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem 

que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando 

comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por 

ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
  

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 

acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 

emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores 

serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à 

CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 

deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 

oportunidades futuras. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 

decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 
 

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual 

teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
 

 

 

Camaçari, ___ de ________________ de ______ 
 

 

 

   _____________________________________________________________ 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI 

Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA  

CONTRATANTE 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

CONTRATADA
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ANEXO V - DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO  

 
 

PROPONENTE 
NOME DA 
EMPRESA 

 

C.N.P.J. N.º  

ENDEREÇO  

TELEFONE  FAX  E-MAIL  

 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  

NOME COMPLETO  

C.I. N.º  

C.P.F. N.º  

PROFISSÃO  

NACIONALIDADE  ESTADO CIVIL  

ENDEREÇO RESID.  

 
DADOS BANCÁRIOS 

NOME DO BANCO  N.º DO BANCO  

NOME DA AGÊNCIA  N.º DA AGÊNCIA  

N.º CONTA CORRENTE  

 
 
 
 

__________________, _____ de _________________ de _______. 
                                         Local e data  

 
 
 

________________________________________ 
Assinatura Representante Legal e Carimbo 

 
 
 

  
OBSERVAÇÃO: Os dados do representante legal deverão ser apresentados juntamente com a proposta. 
No caso de representação por procurador, deverá ser anexada a procuração com firma reconhecida em 
cartório, acompanhada da cópia autenticada da cédula de identidade do outorgante e do outorgado, 
dando poderes para o outorgado assinar o Contrato. 
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PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

 
........................................................................................., ,inscrita no CNPJ N° ................................, DECLARA, 
para fins de participação no Pregão N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa: 
 
 
(       ) Está enquadrada como MICROEMPRESA, conforme Inciso I  do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 

de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

 
 
(     ) Está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei 

Complementar n/ 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações 
constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. 

 
 
(       ) Não está enquadrada como MICROEMPRESA  ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda ter 

conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou 
diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006. 

 
 
 
 

.......................................................................... 
(DATA) 

 
 

    ........................................................................................................................... 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL) 

 
 
 
OBSERVAÇÃO:  
 
1-  Assinalar com um ”X” a condição da empresa. 
 
2- Esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento e a não apresentação, 

implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado para o licitante, não podendo o mesmo invocar esse 
tratamento diferenciado no decorrer da licitação. 
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PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal N.º 8.666/93, acrescido pela Lei N.º 
9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
empregamos menor de 16 (dezesseis) anos. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 
 
 
Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
 
 
 

________________,  ______ de _________________________ de _____. 
Local e data 

 
 
 

 

Licitante interessado 
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PREGÃO N.º 0154/2021 (ELETRÔNICO) - COMPEL 
ANEXO VIII – MODELO DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DOS ÍNDICES CONTÁBEIS 

 
 
Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos 
índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço referente ao exercício financeiro já exigível. 
 
 

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
 

 
 
    AC + RLP  

ILG = -------------------->1,00 (maior igual a um vírgula zero zero) 
PC + ELP 

 
 
 

ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
 
 
                                                     AC  

ILC = -------->1,00 (maior igual a um vírgula zero zero) 
                                                    PC 

 
 

GEG – GRAU DE ENDIVIDAMENTO 
 
 
 
                                                        PC + ELP  

GEG = ------------------<0,60 (menor igual a zero vírgula sessenta) 
                                                              AT 
 
 
 
 

Legenda: ILG = Índice de liquidez Geral 
ILC = Índice de liquidez Corrente 
GEG = Grau de Endividamento 
AC = Ativo Circulante 
AT = Ativo Total 
RLP = Realizável em Longo Prazo 
ELP =  Exigível em Longo Prazo 
PC = Passivo Circulante 
 

 
 
 
 
Observação: As demonstrações Contábeis deverão estar assinadas por contador ou por outro profissional    
                     equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
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