
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000
Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37        www.seabra.ba.io.org.br

EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019 

1.0. PREÂMBULO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal nº 8.987/1995, aplicando-se no que couber a Lei Federal Nº 8.666/93, de 
21/06/1993suas alterações, e nas condições adiante estabelecidas neste Edital.

2.0. ÓRGÃO INTERESSADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.0. MODALIDADE
Concorrência Pública nº 01/2019

4.0. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
280/2019

5.0. TIPO DE LICITAÇÃO 
MENOR PREÇO DE TARIFA

6.0. REGIME DE EXECUÇÃO
Regime de execução indireta, por empreitada 
integral, mediante concessão de uso de bem 
público, precedida de execução de obras 
públicas.

6.0. OBJETO
Concessão Onerosa de Direito Real de Uso para Prestação dos Serviços Públicos de 
Administração, Manutenção e Exploração do Matadouro Municipal, pelo Critério de Menor 
preço de tarifa, com Obrigação de Realizar Investimentos que se revelem necessários.
7.0. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS 
RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES

DATA: 14/05/2019.
HORA: 09:00 h.
LOCAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA (Sala de Licitações)

8.0. VIGÊNCIA
20 (vinte) anos, prorrogável, para a 
exploração econômica, a contar da data de 
conclusão das construções dos 
equipamentose publicação do alvará de 
funcionamento integral do 
empreendimento, expedido peloPODER 
CONCEDENTE;

9.0. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 
MÍNIMO NECESSÁRIO
1% do valor de investimento previsto

10.0.PRESIDENTE RESPONSÁVEL
_______________________________

ENILSON LÁZARO VIEIRA
Presidente da CPL
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1.2 Para a presente concessão, compete o vencedor do procedimento licitatório, 
explorar o Matadouro Municipal de acordo com as especificações do edital, termo de 
referência (ANEXO I) e demais normas urbanísticas, sanitárias, de obras, segurança, 
trabalhistas, posturas, meio ambiente e licenciamento aplicáveis pelos competentes 
setores do Município. 

1.3 O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO DE TARIFA,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, quanto às 
especificações do objeto, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.4Havendo qualquer conflito entre as disposições do presente edital e seus anexos, 
prevalecerá aquela que for mais vantajosa ao Poder Concedente. 

1.5 Edital completo e todos os elementos que o integram, serão disponibilizados na 
página eletrônica do Diário Oficial do Município (www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/ ),
podem ser retirados na sede da Prefeitura Municipal de Seabra – Bahia, local Rua 
Horácio de Matos, nº 99 - CEP 46900-000. Maiores informações através do tel. (75) 
3331-1421/1422 das 08:00hrs às 12:00 horas, mediante apresentação de um CD-ROM 
(virgem e agravável), Pen Drive ou Memória USB Flash Drive, ou qualquer outro 
dispositivo de mídia agravável. 

2. DAS REGRAS PARA A CONCESSÃO  

Aos interessados em administrar o Matadouro Municipal de Seabra-BA, vimos informar 
as seguintes condições: 

2.1 Dos serviços a serem prestados no matadouro sugerem-se que o valor máximopor 
abate será de: 

a) ABATE DE BOVINOR$ 120,00 (cento e vinte reais), reajustado anualmente, por 
carcaça limpa:  

b) ABATE DE SUINO R$ 100,00 (cem reais), reajustado anualmente, por carcaça 
limpa:  

c) ABATE DE CAPRINO R$ 100,00 (cem reais), reajustado anualmente, por carcaça 
limpa:  

d) ABATE DE OVINO R$ 100,00 (cem reais), reajustado anualmente, por carcaça 
limpa:  

e) Vísceras (coração, rim, fígado, pulmão, bucho, duas patas dianteiras, rabo e 
língua) e courosão do cliente; 

f) (Não serão levados pelo cliente chifres, 02 (duas) patas traseiras, graxas, cabeça, 
livro, carne de fígado, tripas, sangria, coalheira e fraldinha carne industrial). 

2.1.1. O reajuste anual do valor do abate será recalculado tomando por base o valor 
cobrado por abate pelos frigoríficos das cidades circunvizinhas. 
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2.2 Das demais regras para a concessão do matadouro municipal: 

A manutenção do Matadouro Municipal fica a cargo da licitante vencedora como:  

a) despesas com água e Luz, manutenção e conservação em geral, limpeza e 
conservação do pátio;  
b) Eventuais construções que sejam edificadas integraram o patrimônio do Município, 
sem custo algum para este;  
c) Não será permitida a entrada de munícipes para efetuar o uso do matadouro, somente 
o administrador; 
 d) Eventuais danos ao patrimônio ocorridos no interior do Matadouro serão de inteira 
responsabilidade do administrador; 
f) A concessão será de 20 (vinte) anos, prorrogável uma vez por igual período, desde 
que a concessionária manifeste interesse de forma expressa, com antecedência mínima 
de 30 dias; O evento morte porá fim ao contrato devendo ser realizado nova Licitação. 
g) A contratada não poderá sublocar, transferir a administração a terceiros.  
h) O matadouro não poderá ser fechado sem o devido consentimento prévio do 
Município. 
e) É Responsabilidade do administrador manter em perfeito funcionamento e bom 
estado de conservação todos os equipamentos; 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

3.1 Somente poderão participar da licitação as empresas que atenderem às exigências 
deste Edital. 

3.2 Estão vedadas a participação de empresas:  
a) declaradas inidôneas por ato administrativo do Poder Público; 
b) sob processo de falência ou recuperação judicial; 
c) impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal; 
d) reunidas em consórcio;  
e) enquadradas nas disposições do artigo 9º, da Lei nº. 8666/93. 

4. PRAZOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DA CONCESSÃO 

4.1 O prazo de concessão será de 20 (vinte) anos, prorrogável, a contar da data de 
conclusão das construções dos equipamentos e liberação do alvará de funcionamento 
integral do empreendimento, expedido pelo PODER CONCEDENTE.

4.1 A execução das obras previstas no objeto do presente Edital deverá ocorrer, no
prazo máximo de 12 (doze) meses, em caráter improrrogável, excetuadas as hipóteses 
seguintes, devidamente comprovadas: 

4.2 Alteração do projeto ou especificações pelo PODER CONCEDENTE, devido a 
fatores variáveis, para melhor adequação técnica dos seus objetivos; 
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4.3 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições de execução na construção; 

4.4 Interrupção da execução do Contrato de Concessão ou diminuição do ritmo de 
trabalho por ordem e no interesse do PODER CONCEDENTE, acompanhada da 
correspondente motivação; 

4.5 Impedimento de execução do Contrato de Concessão por fato ou ato de terceiro ou 
força maior, reconhecido pelo PODER CONCEDENTE em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, a que a Concessionária não tenha dado causa, direta ou indiretamente; 

4.6 Omissão ou atraso de providências a cargo do PODER CONCEDENTE, que resulte 
no impedimento ou retardamento na execução do Contrato de Concessão, a que a 
Concessionária não tenha dado causa, direta ou indiretamente. 

4.7 O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado pelo interessado, 
devidamente fundamentado e será instruído com as razões e documentos que 
justifiquem a prorrogação. 

4.8 O prazo máximo de 12 (doze) meses, terá início a partir da Notificação da 
CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE, informando da publicação do alvará 
de construção e a obtenção das licenças necessárias para o início da execução das 
obras. 

4.9 A exploração comercial dos equipamentos e início do cômputo do prazo de 
concessão ficam condicionados à apresentação formal de todas as licenças e 
autorizações expedidas pelas autoridades públicas competentes, cuja obtenção, 
inclusive no que diz respeito aos seus custos, ficará sob a inteira responsabilidade do 
Poder Concedente. 

4.10 Para fins de remuneração e amortização do investimento a ser realizado, os 
licitantes deverão formular suas Propostas Comerciais levando em consideração que a 
obtenção das receitas decorrentes das Concessões está limitada, no seu início, pelos 
prazos previstos neste Edital, e, no seu fim, pelo termo final do Contrato de Concessão. 

4.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir- seja-a o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente no Município de Seabra-BA. Considerar-se-ão dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

5.1 Para efeitos de credenciamento, os interessados deverão: 
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5.1.1 Quando o representante da empresa não for proprietário ou um dos sócios 
legalmente habilitados, o mesmo deverá apresentar a Carta de Credenciamento ou 
Procuração conforme modelos constantes nos ANEXOS II e III deste Edital, assinada 
por representante legal da empresa, comprovando a delegação de poderes junto à 
Comissão de Licitação, para acompanhamento de todas as etapas do certame, inclusive 
para o recebimento de intimações e de decisão sobre a desistência ou não de recursos. 
5.1.2 Caso seja titular da empresa, deverá apresentar documentos que comprove seu 
poder para representá-la. 
5.1.3 A não apresentação da Procuração ou Carta de Credenciamento não implica na 
inabilitação do licitante, mas o impede de se manifestar durante os trabalhos.  
5.1.4 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente 01 (um) 
representante de cada proponente. 

6. DA PROPOSTA: 

6.1 O Envelope nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA deverá conter a Proposta de Preços, 
que deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel, preferencialmente 
com identificação da empresa, em 01(uma) via redigida em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada 
nas demais pelo representante legal da proponente. 10.2 Na Proposta de Preços 
deverão constar:  
a) Razão social da empresa e nº do CNPJ; 
 b) Descrição completa do item cotado;  
c) indicação obrigatória do preço em algarismo e por extenso, expresso em moeda 
corrente nacional (R$).  
Obs. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 
no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se 
houver, também em eventual contratação. 
d) a validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação, caso não seja declarado pelo licitante na proposta, será presumida pela 
Administração Pública; 

6.2 O valor da proposta será apresentada em algarismo e por extenso, expresso em 
moeda corrente nacional (R$), considerando as condições deste Edital; 

6.3 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 
parte, quaisquer das disposições deste Edital, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, 
presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos ou aquelas 
que ofertarem alternativas. 

6.4 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 
previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta somente 
no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
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6.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.6 Não poderá a contratada subcontratar, sublocar, ceder ou transferir a terceiros a 
execução do objeto, ainda que parcialmente, sem prévia e expressa autorização do
Município, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir 
infração passível de penalidade. 

6.7 Serão vencedor do certame a proponente que apresentar o menor preço de tarifa. 

6.8–A proposta comercial deverá conter obrigatoriamente, sob pena de 
desclassificação: 

a) o desconto ofertado em percentual em relação ao orçamento estimado 
pela Administração; 

6.8.1 – O licitante deverá levar em conta que o percentual de desconto 
apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do 
orçamento estimado. 

6.8.2 – O valor do desconto proposto é de inteira responsabilidade do licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.8.3 – Se, no desconto ofertado, incorrer a omissão de qualquer despesa necessária ao 
perfeito cumprimento do objeto desta concorrência, esta será interpretada como 
inexistente ou já incluída no valor da proposta, não podendo o licitante pleitear 
acrescimento após a abertura da sessão pública. 

6.9 As propostas deverão obedecer, rigorosamente, os termos deste edital, não sendo 
consideradas as propostas que oferecerem serviços ou que fizerem referência à 
proposta de outro proponente. 

6.10 Não serão considerados os itens das propostas que contiverem entrelinhas, 
emendas, rasuras ou borrões, não ressalvados, e desde que não prejudiquem a 
interpretação da proposta. 

7. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1 Fundamentada no art. 18-A, da Lei Federal nº 8.987/1995, assim como no art. 63, da 
Lei Municipal nº 624/2018, a Comissão de Licitação adotará a inversão de fases para 
abertura dos envelopes. Serão abertos, primeiramente, os envelopes referentes às 
propostas comerciais e somente será aberto o envelope de habilitação da licitante que 
apresentar a melhor outorga. 
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7.2 No dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão de Licitação procederá ao 
recebimento do Envelope Nº 1 – Proposta Comercial, e, dando início à sessão, com o 
credenciamento dos representantes do Envelope Nº 2 – Documentos de Habilitação das 
licitantes. 

7.2.1Caso os Envelopes nº 2 – Documentos de Habilitação não sejam abertos na sessão 
de abertura dos Envelopes nº 1 – Proposta Comercial, eles serão rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes, 
e mantidos sob a guarda da Comissão de Licitação até a data de abertura dos mesmos. 

7.2.2 DO CREDENCIAMENTO  

7.2.3 Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um 
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este 
pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 
entregando copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente, bem como de documento que o indica a participar deste procedimento 
licitatório e que contenha autorização para responder por sua representada (Licitante). A 
Credencial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir 
acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de 
empresário (e suas alterações). Cada credenciado poderá representar apenas um 
licitante; 

7.2.4 Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito 
Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, 
outorgando, ao representante, poderes específicos para o certamente em referência 
para a prática de todos os atos inerentes ao certame em nome da empresa 
representada. Deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato 
Social ou Requerimento de empresário (e suas alterações) e cópia autenticada da 
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 

7.2.5 No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o 
subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de 
cópia autenticada do contrato social e/ou outro documento constitutivo, devidamente 
registrado em cartório (e suas alterações). Apresentar copia autenticada da Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente; 

7.2.6 Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia 
autenticada do respectivo estatuto, contrato social ou Requerimento de empresário (e 
suas alterações), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações, conjuntamente com cópia autenticada da Carteira de Identidade ou 
outro documento equivalente; 

7.2.7 Não será admitida procuração com poderes gerais que não guardem 
especificidade com o Certame em referência; 
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7.2.8 O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus 
poderes estará impedido de formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer 
forma, durante a sessão 

7.2.9 Poderá ser credenciado mais de um representante para cada licitante, sendo que, 
em quaisquer das sessões, apenas um dos credenciados poderá se manifestar pela 
empresa representada. 

7.2.10 Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos 
documentos previstos neste Item, a indicação ou substituição do seu representante junto 
ao processo. 

7.2.11 Exige-se a participação dos representantes credenciados pelas empresas em 
todas as sessões da presente licitação. 

7.3 Encerrada a fase de credenciamento, a Comissão de Licitação procederá à abertura 
dos Envelopes nº 1 – Proposta Comercial, cujas folhas serão rubricadas por seus 
membros e pelos representantes credenciados presentes à sessão pública. 

7.4 Após a abertura do primeiro envelope, não será admitida a participação de novas 
proponentes e nem a desistência de participação das licitantes credenciadas. 

7.5 A Comissão Especial Mista de Licitação examinará as Propostas Comerciais 
abertas, desclassificando aquelas apresentadas em desacordo com as exigências deste 
Edital. 

11.5.1 O Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação das licitantes consideradas 
desclassificadas serão devolvidos, inviolados, após ter decorrido o prazo legal sem 
interposição de recursos, ou tendo havido renúncia expressa de interposição de 
recursos, ou após o julgamento destes. 

7.6 As demais propostas serão classificadas, provisoriamente, em ordem decrescente de 
Valor da Outorga. 

7.7 Havendo empate no valor da tarifa, será realizado sorteio para fins de classificação 
provisória. 

7.8 Após a divulgação da classificação provisória e transcorrido o prazo recursal, a 
Comissão Especial Mista de Licitação abrirá, em sessão pública, os Envelopes nº 2 –
Documentos de Habilitação da empresa que tiver ofertado o menor preço de tarifa. 

7.8.1 O teor dos Envelopes nº 2 – Documentos de Habilitação será rubricado pelos 
representantes credenciados presentes. 
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7.9 A Comissão Especial Mista de Licitação atribuirá o primeiro lugar para a licitante que 
tiver ofertado o menor preço de tarifa e tiver sido habilitada. 
11.10 De cada sessão pública será lavrada Ata circunstanciada dos trabalhos, a qual 
deverá ser assinada obrigatoriamente pelos membros da Comissão Especial Mista de 
Licitação e pelos representantes credenciados presentes. 

7.12 Além das prerrogativas que decorrem, implicitamente, da sua função legal, a 
Comissão de Licitação poderá: 

7.13 Solicitar às licitantes, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos 
por elas apresentados; 

7.14 Promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da 
licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente nos documentos apresentados pela licitante; 

7.14.1 Prorrogar os prazos de que trata o Edital, em caso de interesse público, caso 
fortuito ou força maior; 

7.14.2Alterar a data prevista para entrega da Proposta Comercial e dos Documentos de 
Habilitação, caso ocorram modificações que alterem as condições de disputa, 
prorrogando- se ou reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, desde 
adequadamente fundamentada as alterações das condições e que tais providências 
aproveitem igualmente a todos os interessados; 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir 
relacionados, salvo se já tiverem apresentados na fase de credenciamento: 
8.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa; 
b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia 
autenticada; 
c) Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 
administradores. Apresentar em cópia autenticada 
c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva, sempre em cópias autenticadas; 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. Apresentar em cópia autenticada; 
e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
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artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio – DNRC; 
f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. Apresentar em cópia autenticada; 
g) Decreto de Autorização, no caso 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; 
i) Os documentos de habilitação jurídica já apresentados na fase do Credenciamento 
não precisam ser reapresentados. 

8.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

8.2.1 Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

8.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à 
sede da licitante; 
8.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da 
respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que esteja dentro do 
prazo de validade nela atestado;

8.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede da empresa, mediante 
apresentação da respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que 
esteja dentro do prazo de validade nela atestado; 

8.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal mediante apresentação da 
respectiva certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que esteja dentro do 
prazo de validade nela atestado; 

8.2.6 Prova de regularidade relativa à seguridade social – INSS através de Certidão que 
esteja dentro do prazo de validade nela atestado; 

8.2.7 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) – Certificado de Regularidade de FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal, que esteja dentro do prazo de validade nela atestado; e 

8.2.8 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (Lei Federal nº 
12.440/2011). 

8.3 Qualificação Técnica:
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8.3.1 A qualificação técnica será comprovada através da apresentação dos 
seguintes documentos: 

8.3.2 Atestado de visita emitido pelo órgão licitante (exclusivamente por 

Engenheiro da Prefeitura), em nome da licitante, de que ela, visitou os locais onde 

serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os 

aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos; 

a) As licitantes se farão representar nessa visita pelo responsável legal da 
proponente. 

b) Todos os custos associados com a visita ao local da concessão de uso serão 
arcados integralmente pela própria proponente. 

8.3.2.1 A visita técnica só será realizada mediante agendamento no setor de 

Licitações ou de Engenharia da Prefeitura. 

8.3.2.2 A visita técnica poderá ser substituída por declaração do responsável 

técnico de que possui pleno conhecimento do objeto a ser licitado.  

8.3.3 Declaração assinada pelo responsável pela empresa de que a mesma é 
conhecedora do ramo da atividade de abate de animais e do mercado de carnes e 
derivados. 

8.3.4Comprovação de a proponente possuir, na data prevista para a entrega da 
proposta, Técnico Profissional de Nível Superior, vinculado a empresa, detentor de 
documento que comprove o mesmo ser profissional com habilitação em Medicina 
Veterinária. 

8.4 Qualificação Econômico-Financeira:

8.4.1 Para qualquer tipo de sociedade empresária: Certidão Negativa de Pedido de 
Falência, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais expedida pelo Distribuidor Judicial da 
Comarca (Varas Cíveis) da cidade onde a empresa for sediada, com data de, no
máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas, caso não conste 
no corpo da mesma, a sua validade. 

8.4.1ACaso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser 
apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que 
aponte a situação da demanda judicial; e 
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8.4.2 Ainda que conste na certidão do distribuidor a observação "Esta certidão só tem 
validade no seu original", a empresa poderá juntá-la em cópia autenticada, podendo a 
Comissão de Licitação, em caso de qualquer dúvida, requisitar a apresentação da via 
original. 

8.4.3 Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, que comprove a boa 
situação financeira da licitante, mediante a sua comprovação por intermédio dos índices 
de qualificação econômico-financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou 
Balanços provisórios, bem como a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
obedecido ainda o seguinte: 

8.4.4 Para as sociedades por ações: O Balanço Patrimonial e DRE já exigíveis e 
apresentados na forma da lei; 

8.4.5 Para os demais tipos de sociedades: Não sendo obrigadas a publicar seu Balanço, 
deverão então apresentar: 

8.4.6 Cópia legível e autenticada das páginas do Diário Geral onde foi transcrito o 
Balanço Patrimonial do exercício, com as assinaturas do representante da empresa e do 
contador responsável; 

8.4.7 Cópia autenticada dos Termos, devidamente registrados na Junta Comercial ou 
Cartório de Registro, de Abertura e Encerramento do Livro Diário onde foi transcrito o 
Balanço Patrimonial do exercício;  

8.4.8 Para as empresas desobrigadas a Balanços, apresentar a Declaração Simplificada 
de Pessoa Jurídica (PJ) e a Declaração do SIMPLES do último exercício; 

8.4.9 As empresas constituídas há menos de um ano poderão apresentar Balanço 
Patrimonial e Demonstrativo de Resultados que se refiram a intervalos inferiores ao 
exercício social, desde que estejam estes previstos no Estatuto Social da licitante ou 
decorreram, diretamente, da Lei, bem como estejam formalmente aprovados por atos 
societários competente da licitante. 

8.4.10 Demonstração de que a licitante possui capacidade econômico-financeira, de 
acordo com os índices a seguir, que serão calculados a partir do Balanço patrimonial 
apresentado: 

8.4.10.1 Para todos os licitantes: 

8.4.10.1.1 LC – Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00 

ILC = 
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8.4.10.1.2 ILG – Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00 

Onde: 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
RLP = Realizável Longo Prazo 
PNC = Passivo Não Circulante 

8.4.10.1.3 Comprovação de capital social mínimo integralizado igual ou superior ao valor 
equivalente a 1% (um por cento) do valor total estimado para a execução do objeto 
deste edital. 

8.4.10.1.4 Admite-se que a comprovação do capital social seja comprovado mediante o 
somatório do capital social integralizado das empresas consorciadas.  

8.4.10.1.5 Declaração de capacidade financeira constante do Anexo IX – Declaração de 
Capacidade Financeira;  

8.4.10.1.6 As certidões apresentadas para fins de atendimento das exigências de 
qualificação, se não contiverem prazo de validade expresso, serão aceitas se emitidas 
em até 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega dos Envelopes. 

9. Outros documentos:

9.5.1 Além dos documentos elencados, deverão, ainda, constar do Envelope Nº 02 –
Documentos de Habilitação, os documentos abaixo relacionados, conforme modelo 
fornecido no presente Edital: 

9.5.1.1Declaração expressa da licitante, firmada sob as penas da lei, de que atende às 
exigências do Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, conforme disposto 
no Art. 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993;

9.5.1.2 Declaração de inexistência de fato superveniente; 

9.5.1.3 Declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação; 

9.5.1.4 Declaração de vistoria e de pleno conhecimento 

10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE (EPP): 

ILG = [(AC+RLP) / 
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10.1 As MEs, as EPPs e as Cooperativas terão o tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº 123/06. 

10.2 Se a participante do certame for ME ou EPP, devidamente comprovada, a 
documentação de regularidade fiscal poderá ser regularizada após ser declarada a 
vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração do contrato, conforme 
estabelece a LC 123/06: 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo legal, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa; 
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da LC 
123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

10.3 Nas licitações serão assegurados, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as ME e EPP. 

10.4 Entendem-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

10.5 Sendo vencedora, licitante optante pelo benefício da Lei Complementar nº 
123/2006 deverá reapresentar planilha com os valores devidamenteatualizados em data 
anterior à homologação, definida pela Comissão de Licitações. 

11. DA HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA 

Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, telefone, 
manutenção e limpeza da área física dos imóveis e outras taxas que porventura possam 
incidir sobre o imóvel, serão por conta da empresa concessionária. 

12.1.2 O Concessionário fica obrigado a apresentar o comprovante de pagamento das 
taxas quando for exigido pela Concedente. 
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12.2 A concessionária será responsável por perdas e danos causados a terceiros e ao 
patrimônio do cedente. 

12.3 A concessionária deverá responsabilizar-se pela remuneração e pagamento dos 
encargos sociais dos funcionários contratados. 

12.4 Além das obrigações anteriormente enumeradas caberão a Licitante Vencedora: a) 
Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente;  
b) Indenizar o Município por quaisquer danos causados às instalações, por empregados 
e/ou fornecedores, podendo o Município optar pela reparação dos danos;  
c) Responsabilizar-se pela guarda e conservação de todos os bens de sua propriedade, 
destinados à execução dos serviços, não arcando o Município por eventuais avarias, 
desaparecimentos ou inutilização dos mesmos;  
d) Manter as instalações até o final do último dia do prazo da Concessão de Uso da área 
em perfeitas condições de conservação e uso, e no final da Concessão de Uso entregar 
como foi recebido;  
e) Realizar, frequentemente, limpeza geral nos equipamentos, instalações, móveis, pias, 
piso, paredes e depósitos vinculados às atividades do setor; 
f) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;  
g) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 
h) adequar o matadouro as normas de vigilância necessária ao seu pleno 
funcionamento. 

13. DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA 

Ocupar o espaço físico dos imóveis objetos desta licitação apenas para as finalidades 
descritas no termo de referência (ANEXO I). 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

São obrigações da concedente 
a) Disponibilizar o imóvel à concessionária, devidamente livre e desimpedido. 
b) Registrar, em livro próprio fornecido e mantido permanentemente pela Secretaria de 
Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, qualquer ocorrência que seja considerada 
grave ou digna de anotação;  
c) Fiscalizar, durante todo o período de vigência do contrato, a prestação dos serviços; 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO: 
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15.1 As impugnações ao presente ato convocatório deverão ser entregue no Protocolo 
Central do Centro Administrativo de Seabra-BA, aos cuidados da Comissão Permanente 
de Licitações, nos termos e prazos estabelecidos no Artigo 41, da Lei nº 8666/93. 
15.2 Caberá à autoridade competente decidir sobre a impugnação em até 03 (três) dias 
úteis, sendo lícita a participação da impugnante no processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão. 

16. DOS RECURSOS  

Em todas as fases desta Licitação serão observadas as normas previstas no artigo 109, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e deverão ser dirigidos, por escrito, ao 
Prefeito Municipal, através da Comissão de Licitação, e protocolados no Setor de 
Licitações, localizado na Rua Horácio de Matos, nº 99, centro, Seabra- BA, devendo 
constar no envelope o número da respectiva licitação.  

17. DO PRAZO DA CONCESSÃO 

A concessão de uso dos imóveis será pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data da 
assinatura do contrato, prorrogável uma vez por até igual período, desde que a 
concessionária manifeste interesse de forma expressa, com antecedência mínima de 30 
dias. 

18. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:  

18.1 Homologada a licitação pela autoridade competente do Município, a licitante 
vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 
8.666/93.  

18.2 Ficamos facultados à Administração, quando o convocado não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazoe condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 
revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 desta. 

18.3 A nulidade da licitação implica a nulidade do Contrato, não gerando obrigação de 
indenização por parte do PODER CONCEDENTE, observado o disposto no art. 59 da 
Lei Federal nº 8.666/1993. 

18.4 Na hipótese de a Comissão Especial Mista de Licitação vir a tomar conhecimento, 
após a fase de habilitação, de que qualquer documento de habilitação apresentado por 
uma licitante era falso ou inválido à época da apresentação dos documentos de 
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habilitação e havendo a comprovação, poderá inabilitá-la, sem que a esta caiba direito a 
indenização ou reembolso de despesas a qualquer título. 

19. DA FISCALIZAÇÃO:  

19.1 Conforme disposto no art. 30, da Lei Federal nº 8.987/1995, no exercício da 
fiscalização, o PODER CONCEDENTE terá acesso aos dados relativos à administração, 
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da Concessionária. 

19.1.2 O objeto desta licitação será fiscalizado pelo Veterinário e Engenheiro do 
Município ,com autoridade para exercer em nome do CONTRATANTE toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e fiscalização.  

19.1.3 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais.  

19.1.4 Na fiscalização serão ainda observadas às demais condições relacionadas no 
instrumento contratual. 

19.1.5A Licitante Vencedora arcará com os custos financeiros (mão-de-obra e materiais), 
necessários às adaptações do espaço físico para o pleno funcionamento do abatedouro 
municipal.  

19.1.6A Licitante Vencedora, após o levantamento dos serviços necessários, 
encaminhará relação discriminada à Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio 
Ambiente, para devida autorização, ficando ainda, a cargo da mesma, o 
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos a serem executados.  

19.1.7A Licitante Vencedora, em caso de adaptações necessárias do espaço físico para 
o funcionamento do abatedouro, deverá seguir a arquitetura e padrão adotados para o 
prédio, e as reformas, adaptações e manutenções deverão ocorrer sem a suspensão 
dos trabalhos de abate.  

19.2 PENALIDADES 

19.2.1 A CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 
inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 
8.666/1993, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes: 

19.2.2 Nos casos de retardamento imotivado no início da construção e/ou a data prevista 
para o pleno funcionamento dos equipamentos, aplicar-se-á:

19.2.3 Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o 60º (sextagésimo) dia sobre o 
valor licitado em atraso; 
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19.2.4 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de cada área, do respectivo Lote, com 
atraso superior a 60 (sessenta) dias. 

19.2.5 Realizar a construção em desacordo com o projeto básico e termo de referência, 
que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a 
segurança de pessoas: multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o 
valor de cada área do respectivo lote e suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal; 

19.2.5 Recusar-se a prestar a garantia contratual ou a assinar o Contrato: multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total licitado e suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal por 6 (seis) 
meses; 

19.2.6 Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do Contrato, no 
âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou 
inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio 
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração de inidoneidade; 

19.2.7 As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário. 

19.2.8 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultado o direito prévio da 
ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de recebimento da intimação. 

19.2.9 A aplicação das penalidades descritas neste Edital dar-se-á sem prejuízo da 
aplicação das penalidades pelos órgãos públicos competentes no exercício regular do 
poder de polícia a eles atribuído. 

20. DOS PREÇOS, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.  

20.1. O reajuste anual do valor do abate será recalculado tomando por base o valor 
cobrado por abate pelos frigoríficos das cidades circunvizinhas. 

20.1.1 Das demais regras para a concessão do matadouro municipal: 
A manutenção do Matadouro Municipal fica a cargo da licitante vencedora como:  

a) despesas com água e Luz, manutenção e conservação em geral, limpeza e 
conservação do pátio;  
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b) Eventuais construções que sejam edificadas integraram o patrimônio do Município, 
sem custo algum para este;  
c) Não será permitida a entrada de munícipes para efetuar o uso do matadouro, somente 
o administrador; 
 d) Eventuais danos ao patrimônio ocorridos no interior do Matadouro serão de inteira 
responsabilidade do administrador; 
f) A concessão será de 20 (vinte) anos, prorrogável uma vez por igual período, desde 
que a concessionária manifeste interesse de forma expressa, com antecedência mínima 
de 30 dias; O evento morte porá fim ao contrato devendo ser realizado nova Licitação. 
g) A contratada não poderá sublocar, transferir a administração a terceiros.  
h) O matadouro não poderá ser fechado sem o devido consentimento prévio do
Município. 
e) É Responsabilidade do administrador manter em perfeito funcionamento e bom 
estado de conservação todos os equipamentos; 

21. EXPLORAÇÕES DO OBJETO DA CONCESSÃO  

21.1 A licitante vencedora explorará o objeto da presente concessão, por sua conta e 
risco, obedecendo todas as normas atinentes à área, mormente as sanitárias e 
trabalhistas, estando o município isento de qualquer responsabilidade solidária ou 
subsidiária decorrente da atividade.  

21.2 Não será admitido, em qualquer hipótese, o desvio de finalidade do uso do imóvel 
concedido, sob pena de rescisão do termo administrativo de concessão e pagamento e 
multa.  

22. EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

22.1 Extinguir-se-á a Concessão por: 

a) Advento do termo contratual; 
b) Encampação; 
c) Caducidade; 
d) Rescisão; 
e) Anulação; 
f) Falência ou extinção da Concessionária. 

22.2 Extinta a Concessão, observados os termos e condições do Contrato de 
Concessão e a legislação aplicável, serão incorporados ao PODER CONCEDENTE
todos os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração destes, 
transferidos à Concessionária, ou por ela implantados, no âmbito da Concessão. 

22.3 A Concessionária terá direito, aplicando-se as normas do art. 35, § 4º, e do art. 36, 
da Lei Federal nº 8.987/1995, à indenização correspondente ao saldo atualizado não 
amortizado ou depreciado dos bens ou investimentos que adquirir ou executar. 
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22.4 A comprovada inexecução total ou parcial do Contrato de Concessão, por meio de 
processo administrativo e devida observância à ampla defesa e ao contraditório, 
ensejará, a declaração de caducidade da Concessão ou a aplicação das sanções 
contratuais, respeitadas as disposições dos arts. 27 e 38, da Lei Federal nº 8.987/1995. 

22.5 A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa, em processo que apenas poderá ser instaurado após de comunicados à 
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos, dando-
lhe um prazo não inferior a 120 (cento e vinte) dias para corrigir as falhas e 
transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais. 

22.6 A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo PODER CONCEDENTE 
quando:

a) a Concessão estiver sendo explorada de forma inadequada ou deficiente, tendo por 
base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço;

b) a Concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes à Concessão; 

c) a Concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as 
hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior; 

d) a Concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para 
manter a adequada exploração da Concessão; 

e) a Concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos 
prazos; 

f) a Concessionária não atender a intimação do PODER CONCEDENTE no sentido de 
regularizar a prestação do serviço; e 

g) a Concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 (cento 
e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da 
Concessão, na forma do art. 29, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

22.7 Quando a rescisão do Contrato de Concessão ocorrer sem que haja culpa da 
Concessionária, esta será ressarcida pelos prejuízos comprovadamente sofridos, tendo 
ainda direito a: 

a) devolução da Garantia do Contrato de Concessão; 
b) pagamentos devidos pela execução do Contrato de Concessão até a data da 
rescisão; 
c) indenização pelos investimentos ainda não amortizados ou depreciados, 
realizados pela Concessionária. 

22.8 Sempre que a Concessionária fizer jus a indenização, será calculada em processo 
administrativo, nos termos do art. 38, § 4º, da Lei Federal nº 8.987/1995. 
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22.9 No caso da concessionária não apresentar mais interesse em fazer uso do imóvel 
objeto da licitação deverá comunicar o concedente, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, 
que desocupará o imóvel.  

22.10 O concessionário responderá por perdas e danos que ocorrer no imóvel e 
equipamentos durante o prazo que estiver utilizando o imóvel. 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

23.1 Fica assegurados à municipalidade, através de seus representantes, o direito de 
fiscalização sobre o cumprimento dos deveres da concessionária durante o prazo do 
contrato. 
23.2 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 
disposições do presente Edital. 
23.3 Em nenhuma hipótese serão concedidos prazo para apresentação da 
documentação e propostas ou quaisquer outros documentos. 23.4 Não serão admitidas, 
por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 
documentos.  
23.5 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público decorrentes de fato supervenientes, devidamente comprovado, ou anulado, no 
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado da autoridade competente. 
23.6 A anulação deste procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não gera 
obrigação de indenizar, por parte da Administração Municipal ressalvada o disposto no 
parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, alterada 
pela Lei Federal nº 8.880/94.  
23.7 As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 
23.8 Uma vez iniciadas a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão 
admitidos à Licitação, os participantes retardatários. 23.9 Para agilização dos trabalhos 
solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail e os 
números de fax e telefone.  
23.9.1 As intimações dos atos da licitação poderão ser efetuadas via e-mail. 
23.10 Fica facultada à Comissão de licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a 
instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da proposta.  
23.11 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
23.12 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
23.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 
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23.14 Decorridos 120 (cento e vinte) dias da data da entrega das propostas de preços, 
sem convocação para contratação ou pedido de prorrogação da validade, a 
CONTRATADA ficará liberada dos compromissos assumidos neste certame, exceto se 
houver prorrogação deste prazo. 
 23.15 Em caso de término ou rescisão do contrato obriga-se a concessionária a 
desocupar imediatamente o imóvel objeto desta licitação entregando o local nas 
mesmas condições que o recebeu. 
23.16 A Concedente poderá considerar rescindido o contrato a qualquer tempo, no caso 
de descumprimento pela concessionária de qualquer cláusula.  
23.17 Fica proibida à Concessionária, sem prévia e expressa autorização do Município 
transferir, ceder, locar ou sublocar o imóvel objeto da concessão.  
23.18 As edificações e os acréscimos patrimoniais que ocorrerem no imóvel e na área 
concedida, autorizadas pelo Município, desde que atendidas às disposições legais, finda 
a concessão, incorporar-se-ão ao patrimônio do Município, sem direito a concessionária 
qualquer indenização.  
23.19 O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela 
Comissão Permanente de Licitações e representantes credenciados dos proponentes. 
23.20 A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à 
contratação. 
 23.21 Quaisquer supressões ou acréscimos de serviços serão calculados pelos custos 
unitários da proposta inicial. 
23.22 Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Edital serão sanados pela 
Comissão Permanente de Licitações obedecido a legislação vigente. 
23.23 O Município exime-se da responsabilidade civil por danos pessoais ou materiais 
por ventura causados em decorrência da execução dos serviços, objeto da presente 
licitação, ficando esta como obrigação única da Licitante Vencedora.  
23.24 Todos os encargos decorrentes da execução do objeto contratado, tais como, 
obrigações civis, obtenção de alvará dos órgãos públicos de instalação e funcionamento, 
trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva 
responsabilidade da Licitante Vencedora, que ainda fica obrigada a: 
a) Cumprir os termos previstos no contrato e a responder todas às consultas feitas pelo 
Município no que se refere ao atendimento do objeto.  
b) Providenciar e disponibilizar todos os meios necessários ao completo atendimento do 
objeto do contrato.  
c) Responsabilizar-se pelo total atendimento das exigências formuladas no Edital e seus 
Anexos.  
d) Cumprir demais exigências da legislação pertinente do objeto contratado. 

23.25 Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h às 
12h00min, no, Setor de Licitações, sito na Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro, Seabra-
BA, pelo telefone n° (75) 3331-1421/1422 ou através do e-mail 
seabralicitacao@hotmail.com. 
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23.26 Ficamos eleitos e convencionados para fins legais e para questões derivadas 
dessa licitação, o Foro da Comarca de SEABRA- BA, com renúncia expressa a qualquer 
outro. 

23.27 São anexos deste Edital:  

ANEXO I – Termo de Referência do Matadouro Municipal  
ANEXO II – Carta de Credenciamento;  
ANEXO III – Procuração;  
ANEXO IV – Declaração que não emprega menor de idade;  
ANEXO V –Declaração de Idoneidade; 
ANEXO VI - Minuta do Contrato 
ANEXO VII - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos da Habilitação
ANEXO VIII – Declaração de Vistoria 
ANEXO IX –Planilha Orçamentária Sintética e Cronograma 
ANEXO X– Plantas e Projetos 

Seabra – BA., 28 de março de 2019. 
Republicado em 10 de Abril de 2019. 

Enilson Lázaro Vieira 
Presidente da CPL 
Decreto 015/2019 de 07/01/2019. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1- OBJETO 

Concessão Onerosa de Direito Real de Uso para Prestação dos Serviços Públicos 
de Administração, Manutenção e Exploração do Matadouro Municipal, pelo Critério 
de Menor preço de tarifa, com Obrigação de Realizar Investimentos que se revelem 
necessários. 

JUSTIFICATIVA: 

A Concessão de Uso justifica-se pela existência no município do presente bem 
imóvel, e por não se tratar de atividade típica da administração pública pode ser 
melhor explorado pela iniciativa privada, atendendo as demandas dos 
agropecuaristas do município, bem como trazendo receita de capital a ser investida 
na melhoria da qualidade de vida da população de Seabra. 

A necessidade do Município em atrair investimentos privados para fazer frente ao 
custo de formação de uma infraestrutura necessária para suporte de um serviço 
público eficiente.  

Neste sentido, a atividade do matadouro, com observância de todas as normas de 
legalidade, envolve o uso de mão de obra e técnicas diferenciadas, bem como 
equipamentos com alto custo. E, ainda, a progressão das exigências legais 
(ambientais e outras) requer investimentos contínuos e crescentes. 

A concessão permite trazer para prestação dos serviços públicos a eficiência dos 
serviços dos prestadores privados. Isso agrega a racionalidade econômica privada 
ao desempenho de atividades públicas que podem ensejar benefícios de 
otimização e qualificação da prestação revertida para os usuários.  

Não obstante, devemos observar que um local adequado para o abate dos animais 
vem de encontro com as determinações do Ministério Publico e da Vigilância 
Sanitária para evitar comprometimento da saúde dos consumidores de carne do 
nosso município.  

Além de maior respeito e conservação do meio ambiente, evitando que matadouros 
clandestinos, sem qualquer preocupação com o despejo irregular dos dejetos, além 
da questão sanitária e qualidade do serviço prestado. 

A de se levar em consideração também, que os comerciantes do setor, estão 
atualmente recorrendo a frigoríficos distantes, em média a 300 quilômetros do 
Município de Seabra-BA, como as cidades Ruy Barbosa, Botirama e Santa Maria 
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da Vitória, para adquirir produto certificado, o que eleva o custo e 
consequentemente o valo final de venda. 

Por fim, a Administração tem como dever constitucional assegurar um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado essencial à sadia qualidade de 
vida,buscando por diversos meios e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para o 
presente e futuras gerações.  

2 – DOS SERVIÇOS

2.1 O tipo se serviço a ser explorado no local deverá ser exclusivamente de abate 
de animais, bem como o beneficiamento de tais produtos, tendo como atividade 
principal o abate de bovinos. 

2.2 - Responsabilizar-se pela manutenção e pelos reparos dos equipamentos e 
instalações, zelando pelos bens entregues sob Concessão de Uso, obrigando-se a 
devolvê-los ao término ou na rescisão do Contrato, nas mesmas condições 
recebidas. 

3 - ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO  

3.1. O Matadouro deverá ser utilizado conforme as seguintes condicionantes, sem 
prejuízo das obrigações fixadas na minuta de contrato, anexa a este edital. 

3.1.2 O imóvel concedido deverá ser utilizado exclusivamente para o abate de 
animais (bovinos, suínos, caprinos e ovinos) obedecendo as Leis Federais nº 
8.987/1995, nº 8.666/2013 e da Lei Municipal nº 624/2018 e Decreto Municipal nº 
104/2018. 

3.1.3 O imóvel deverá ser adaptado para atender rigorosamente ao projeto 
ambiental aprovado pelo órgão ambiental responsável. 

3.1.4 A Licitante Vencedora, em caso de adaptações necessárias do espaço físico 
para o funcionamento do matadouro, deverá seguir a arquitetura e padrão 
adotados para o prédio, e as reformas, adaptações e manutenções deverão ocorrer 
sem a suspensão dos trabalhos de abate. 

3.2 Os serviços e atividades a serem desenvolvidos pela Concessionária
compreenderão, entre outros, os descritos a seguir: 

a) Construção e manutenção dos equipamentos previstos pelo projeto básico em 
anexo; 

b) Implementação dos equipamentos necessários para o funcionamento do 
objeto da presente concessão, observando o disposto na tabela de equipamentos; 
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c) Desenvolvimento e implantação do plano de manutenção dos equipamentos, 
envolvendo limpeza, manutenção e conservação; 

c) Desenvolvimento do plano de exploração econômica dos equipamentos. 

3.4 A Concessionária ficará responsável pela elaboração dos projetos 
complementares elétrico, estrutural, hidráulico e de combate a incêndio e pânico, 
assim como os serviços preliminares necessários a execução das obras (topografia 
e sondagem), de acordo com as normas técnicas, respeitando as seguintes 
premissas: 

a) Observar as normas vigentes relativas ao meio-ambiente e à 
sustentabilidade; 
b) Cumprir as normas de postura, saúde pública, segurança e trânsito; 
c) Seguir estritamente os projetos de arquitetura definidos pelo Poder 
Concedente; 
d) Atender aos princípios de ergonomia e acessibilidade dos usuários, 
inclusive aos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida; 
e) Considerar as infraestruturas e interferências existentes: 
�Rede de drenagem pluvial. 
�Rede elétrica e de Iluminação Pública. 
�Elementos de paisagismo. 
�Equipamentos de Sinalização Viária. 
� Interferência de caráter arqueológico. 

3.4.1 Em todos os casos deverão ser atendidas as orientações, aprovações e 
licenças aplicáveis, emanadas dos órgãos e concessionárias competentes, 
conforme critérios técnicos estabelecidos na legislação e normas vigentes. 

4- DA INSTALAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

4.1 A execução das obras previstas no objeto do presente neste termo de 
referência, projeto básico e edital deverá ocorrer, no prazo máximo de 12 (doze)
meses, em caráter improrrogável, excetuadas as hipóteses seguintes, devidamente 
comprovadas: 

4.1.1 A concessionaria deverá executar os serviços e obras em conformidade com 
os projetos, desenhos e de acordo com as especificações técnicas e prazos 
determinados, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro e 
planilha orçamentária; 

4.1.2A exploração comercial dos equipamentos e início do cômputo do prazo de 
concessão ficam condicionados à apresentação formal de todas as licenças e 
autorizações expedidas pelas autoridades públicas competentes, cuja obtenção, 
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inclusive no que diz respeito aos seus custos, ficará sob a inteira responsabilidade 
do Poder Concedente. 

4.2 Deverá a Licitante Vencedora providenciar e arcar com as despesas de energia 
e água, bem como, outros serviços solicitados para o local. 

4.3 Deverá a Licitante Vencedora providenciar a licença ambiental de operação. 
4.4 A realização de obras e benfeitorias na área objeto desta licitação, dependerão 
de autorização prévia do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e Secretaria 
de obras do Município de Seabra-BA, e passarão a integrar o imóvel, sem que seja 
devida qualquer indenização futura. 
4.5 - A fiscalização dos serviços será exercida pela Departamento de Agricultura, 
Meio Ambiente e Secretaria de Obras, as seguintes incumbências: 
4.5.1 Relatar ocorrência que exijam comunicação às autoridades de fiscalização 
sanitária e propor vistoria, se necessário; 
4.5.2 Acompanhar a conservação do bem objeto da concessão, propondo reformas 
necessárias. 
4.5.3 Fiscalizar, durante todo o período de vigência do contrato, a prestação dos 
serviços

5 - VALOR ESTIMADO  

5.1O valor total estimado para a execução das obras de melhoria e requalificação 
objeto da concessão é de R$ 1.077.900,05 (um milhão setenta e sete mil 
novecentos reais e cinco centavos), conforme planilha estimativa constante do 
Anexo X. 

5.2O valor total estimado para a implementação dos equipamentos necessários 
para o funcionamento do objeto da concessão é de R$ 1.391.010 (um milhão 
trezentos e noventa e um mil e dez reais). O valor fora estimado conforme 
cotação no mercado, nos termos do processo administrativo, dos itens 
relacionados no item 6.2 abaixo. 

5.3 O valor total estimado incluindo a execução de obras de melhoria e 
requalificação e a implementação dos equipamentos necessários para o objeto da 
concessão é de R$ 2.468.910,05 (dois milhões quatrocentos e sessenta e oito 
mil novecentos e dez reais e cinco centavos)

6 – DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO IMOVEL 

6.1 – O Município disponibilizará à Licitante vencedora os seguintes equipamentos 
instalados no imóvel objeto da presente concessão, tanto em Bens Imóveis como 
Bens Móveis, abaixo descrito: 
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Qde Descrição do Material Situação Observação
1 Pistola de atordoamento sem compressor Sem tombo Com avarias
1 Plataforma dupla Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para serra de peito Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para serra de carcaça Sem tombo Com avarias
1 Serra de carcaça Sem tombo Com avarias
1 Insensibilizador de suínos Sem tombo Com avarias
1 Balança Sem tombo Com avarias
1 Serra de peito com a mola laranja Sem tombo Com avarias
1 Serra decabeça sem mola Sem tombo Com avarias
1 Serra de chifre com uma mola cor de serra metal Sem tombo Com avarias
1 Balança aérea Sem tombo Com avarias
1 Serra de chifre Sem tombo Com avarias
1 Plataforma dupla para um e dois transpasse Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para oclusão do reto e costa alta Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para costa baixa Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para barriga alta Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para barriga baixa Sem tombo Com avarias
1 Guincho com rolo para retirada de couro Sem tombo Com avarias
1 Serra de peito Sem tombo Com avarias
1 Serra de carcaça Sem tombo Com avarias
1 Box da atordoamento simples para suínos, 

caprinos e ovinos
Sem tombo Com avarias

1 Grade de deslizamento para suínos, caprinos e 
ovinos

Sem tombo Com avarias

1 Guincho elétrico para sangria de suínos, caprinos 
e ovinos

Sem tombo Com avarias

1 Lavatório tipo pedestal, com esterilizador de 
facas e saboneteira

Sem tombo Com avarias

1 Caixa inox para coleta de sangue de suínos, 
caprinos e ovinos

Sem tombo Com avarias

1 Escaladeira para depilar suínos Sem tombo Com avarias
1 Mesa para depilagem de suínos Sem tombo Com avarias
1 Plataforma metálica para sínfise pubiana dos 

suínos
Sem tombo Com avarias

1 Plataforma metálica para abertura da cabeça e 
papada dos suínos

Sem tombo Com avarias

1 Tanque para higienização de carretilhas Sem tombo Com avarias
1 Tanque para clarear mocotós Sem tombo Com avarias
1 Mesas para receber e descarnar cabeças Sem tombo Com avarias
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1 Desarticulador de maxilar Sem tombo Com avarias
1 Mesa de expansão (receber e abrir buchos) Sem tombo Com avarias
1 Mesa de limpeza (abrir buchinho) Sem tombo Com avarias
1 Maquina para lavar buchos Sem tombo Com avarias
1 Mesa para receber e esvaziar tripas grossas Sem tombo Com avarias
1 Mesas para dessebar tripas Sem tombo Com avarias
1 Lavatório tipo plataforma,com esterilizador de 

facas e saboneteiras
Sem tombo Com avarias

1 Trilhamento aéreo completo Sem tombo Com avarias
1 Caldeira 300 kg/vapor/hora Sem tombo Com avarias
1 Carretilhas para sangria de bovinos (tipo peia) Sem tombo Com avarias
1 Carretilhas para esfola para bovinos Sem tombo Com avarias
1 Carretilhas para esfola para suínos Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para p/ serra de peito Sem tombo Com avarias
1 Plataforma dupla para p/ evisceração Sem tombo Com avarias
1 Plataforma para serra de carcaça Sem tombo Com avarias

6.2 A Licitante vencedora deverá adquirir os seguintes equipamentos para o 
correto funcionamento do objeto desta concessão, abaixo descrito: 

EQUIPAMENTES
QUANTIDADE EQUIPAMENTOS FINALIDADE
1 Conjunto trilhamento aéreo não 

mecanizado, composto por: 12 
m de linha em viga I de 5"; 1 
trolley elétrico

1 Tanque p/ recepção de 
carretilhas inox Totalmente 
confeccionado em inox

1 Tanque p/ clarificar Clareamento Confeccionado em 
chapa de aço inox AISI 304. 
Acabamento em polimento 
industrial.

1 Tanque para Lavar.
Totalmente confeccionado em 
aço inoxidável AISI 304.

1 Maquina rotativa para lavar 
carretilhas.

Higienizar carretilhas e 
ganchos. Tambor 
confeccionado em chapa de aço 
SAE 1020 de 3/16, medindo ø 
600 x 1200 x 800 mm, com 
reforços internos, e estrutura 
em viga” U “laminada. Todo o 
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conjunto será acionado por um 
motor e redutor de velocidade, 
c/ a transmissão feita por polias 
e correias. Acabamento em 
pintura metálica sobre fundo 
anticorrosivo.

1 Pistola pneumática para 
atordoamento de bovinos ( cabo 
curto com compressor)

Atordoamento de bovinos p/ 
posterior sangria. 
Características técnicas: 
pressão de trabalho de 160 /175 
libras, proteção do gatilho, 
proteção superior p/ maior 
segurança do operador, carcaça 
em alumínio e com capacidade 
de 150 animais/hora. Composta 
por compressor de ar, pistola p/ 
atordoamento, filtro, regulador e 
lubrificador, mangueira espiral, 
01 engate rápido.

1 Insensibilizador de suínos Atordoamento de bovinos p/ 
posterior sangria. 
Características técnicas: 
pressão de trabalho de 160 /175 
libras, proteção do gatilho, 
proteção superior p/ maior 
segurança do operador, carcaça 
em alumínio e com capacidade 
de 150 animais/hora. Composta 
por compressor de ar, pistola p/ 
atordoamento, filtro, regulador e 
lubrificador, mangueira espiral, 
01 engate rápido .

1 Insensibilizador de suínos Insensibilizar suínos p/ posterior 
sangria. Construção: Bastão em 
aço inox ou PVC, c/ pontas 
também em aço inox, ligados ao 
painel elétrico de controle 
através de cabo. Painel de 
controle c/ chave p/ regular 
voltagem. Tempo de duração do 
choque de 0 a 30 segundos.

2 Balança aérea p/ tendal – cap. 
500 kg. Composta por 2 células 
de carga de aço carbono ou 
inoxidável (com tratamento de 
superfície), com grau de 
proteção IP-68, de fácil 
instalação, com capacidade 500 
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kg cada Tendal 40 cm. Saída 
paralela e RS232. Pode ser 
acoplado aos indicadores 
LD1050 - LD2051 e LD2052. 
Alimentação 90/240 volts.

1 Serra p/ peito Carcaça. 
construída em duralumínio, 
conjunto mecânico por eixo, 
rolamentos e bielas, sistema de 
corrediça em bronze para 
deslocamento da lâmina, lâmina 
reta em aço especial, 
acionamento por motor elétrico 
de 220/380 V.

1 Serra p/ chifres Carcaça 
construída em duralumínio, 
conjunto mecânico por eixo, 
rolamentos e bielas, sistema de 
corrediça em bronze para 
deslocamento da lâmina, lâmina 
reta em aço especial, 
acionamento por motor elétrico 
220/380 V.

1 Serra p/ carcaças (1,5 CV) 
Carcaça construída em 
duralumínio, conjunto mecânico 
por eixo, rolamentos e bielas, 
sistema de corrediça em bronze 
para deslocamento da lâmina, 
lâmina reta em aço especial, 
acionamento por motor elétrico 
220/380 V

1 Conjunto trilhamento aéreo não 
mecanizado, composto por: 120 
metros de linha em viga I de 6" 
16 desvios semiautomaticos 05 
curvas 09 porticos de 3.900 10 
porticos de 2.900 36 metros de 
linha em viga i de 10" 32 metros 
de linha em viga i de 8" 10 
metros de linha para retorno de
carretilhas

1 Mesa p/ dessebar tripas 2500 x 
1000 x 900 mm 

Retirar gorduras da parte 
externa das tripas. Totalmente 
confeccionada em chapas de 
aço inox AISI 304. Tendo 
acabamento em polimento 
industrial
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8 Metro de corrente p/ 
transferência de cabeças
Corrente galvanizada de 1/4”, 
com gancho para pendurar as 
cabeças

8 Metro de trilho p/ transferência 
de cabeças

1 Rede de água
Guincho p/ elevar suínos Elevação de suínos ao trilho 

após escaldagem e depilação. 
Construção: Base em chapa de 
aço SAE 1020 dobrada de 
3/16”, carretel em tubo DIN 
2440, discos laterais e eixos 
montados em mancal de 
rolamento e acoplamento 
padronizados, acionamento por 
redutor de velocidade, acoplado 
ao carretel e motor elétrico de 
03 Cv, com transmissão por 
polias e correias . Obs.: 
Acompanha o guincho cabo de 
aço ø 5/16”e roldana guia c/ 
bico de urubu.

1 Descedor hidráulico p/ 
carretilha (coluna de 2500 mm) 

Finalidade: Descida de 
carretilhas de peia 
Confeccionado em tubo DIN 
2440 de 4” galvanizado, com 
haste de 4 m de comprimento, 
com carrinho guia p/ elevar e 
descer o suporte p/ carretilhas. 
O descedor funciona com 
contra-peso imerso em água 
com óleo solúvel que tem como 
finalidade elevar e descer o 
carrinho a sua posição original.

500 Carretilha p/ esfola bovina 
Suporte em barra chata de 2” x 
3/8” galvanizado, roldanas em 
ferro NODULAR de 110 mm Ø, 
pinos em aço SAE 1020 trefilado 
de 5/8”, olhal giratório em aço 
SAE1020 de ½” galvanizado, e 
gancho em aço inox AISI-304 de 
ø 5/8”.

100 Balancins para suínos/caprinos 
(INOX)

Pendurar carcaças de suínos 
nas carretilhas para sua 
movimentação no trilhamento 
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aéreo Confeccionado em perfis 
de aço INOX ø ½”

10 Carretilha para sangria bovina Movimentação aérea de 
bovinos. Construção: Roldana 
em aço SAE 1020, usinado com 
rolamento, pino em aço SAE 
1045 usinado, suportes em aço 
SAE 1020 de 2.1/2”x ½” –
corrente polida em ferro ø ½””, 
suporte e correntes 
galvanizados.

10 Carretilha para sangria suína e 
caprina Suporte 2 x 3/8 de 
300mm, roldana em aço nodular 
110mm, corrente polida de
3/8com 500mm e argola em aço 
SAE 1020, com o acabamento 
galvanizado

2 Armário p/ guardar utensílios 
Confeccionado em chapa de 
aço inox AISI 304 n° 16, com 02 
portas e uma prateleira em 
chapa inox perfurada.

1 Calha coletora de respingos 
(400 x 100 x 5800 mm) 

Finalidade: Coletar respingos de 
água e sangue provenientes 
das cabeças penduradas a 
serem inspecionadas. 
Confeccionado em chapa de 
aço inox AISI 304 Nº 16, tendo 
acabamento em polimento 
industrial.

4 Carrinho tipo jerico em aço inox 
(comestível)

Finalidade: Transporte de 
produtos comestíveis 
Confeccionado em chapa inox 
AISI 304 nº 16 rodas com pneus 
c/ câmara, bordas em tubos 
inox 1.1/2, tendo o acabamento 
em polimento industrial.

2 Carrinho p/ transportar caixas. Finalidade: Transporte de 
produtos. Estrutura montada 
sobre 02 rodízios fixos e 02 
giratórios

1 Chuveiro p/ suinos Finalidade: Lavagem de suínos 
após a sangria e depilagem. 
Estrutura em metalon 50 x 50 
mm e tampa em chapa de aço 
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inox AISI 304 Nº 16. Chuveiros 
em tubos galvanizados de ½” 
nos dois anteparos, medindo 
1000 x 3000mm

1 Coletor de bílis Finalidade: Cofre p/ coleta e 
depósito de bílis. Tendo formato 
cônico, com boca em forma de 
funil, serve para recebimento e 
guarda dos cálculos biliares, os 
quais só serão retirados do 
cofre após abertura do cadeado 
por parte da pessoa autorizada. 
Será totalmente confeccionado 
em aço inox AISI 304, com 
acabamento em polimento 
industrial.

1 Lavatório tipo parede (02 bicos) 
900 x 500 x 400 mm 

Lavagem de braço e mãos de 
funcionários das seções onde 
se manipulam os produtos 
comestíveis.Confeccionado em 
chapas de aço inox AISI304 Nº 
16, válvulas vazão americana 
3.1/2 válvula de acionamento 
tipo joelho de ¾ e saboneteira 
globo.

1 Máquina p/ polir buchos (3 HP 
Inox.

Polimento de buchos e 
buchinhos através de 
esfoliamento em pedra. Basea 
ser fixada no piso,e
centrifugador ou bojo 
confeccionado em inox AISI 304 
n° 16, com sistema de 
polimento em massa especial 
para ser chumbado no mesmo. 
Motor elétrico de 3 HP c/ 
proteção, transmissão por 
polias e correias. Obs: Máquina 
acompanhada por um 
misturador de vapor.

1 Máquina p/ lavar carne 
industrial - 03 HP 

Finalidade: Lavar carnes 
industriais através de 
centrifugação. Base 
confeccionada em chapas de 
aço SAE 1020, a ser fixada no 
piso, e centrifugador ou bojo 
totalmente confeccionado em 
chapas de aço inox AISI 304 Nº
18, com sistema centrífugo 
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raiado com inox redondo. 
Acompanhado por motor 
elétrico de 03 HP e proteção 
para motor. Transmissão feita 
por polias e correias. 
Acabamento da base em 
pintura martelada sobre fundo 
anticorrosivo, e bojo c/ 
polimento fosco. Obs.: Máquina 
acompanhada por um 
misturador de vapor

MONTAGEM
1 Câmara Fria **** CÂMARA 

FRIGORÍFICA P/RESFRIADOS 
EM TERMOPAINEIS 100- MM
DUPLA FACE:EM CHAPA ** 
Medindo......................... 4.00m X 
6.00m X 3.80m.MEDIDAS 
EXTERNA Temp. 
interna................... 0.C Temp. 
entrada..... ............. +38.C. 
ROTATIVIDADE CADA 24-
HORAS...... 3.000/KGS CADA 24-
HORAS Produto ........................ 
RESFRIADOS EM GERAL 
Isolação........................ 
TERMOPAINEL 100MM (DUPLA 
FACE FACE) TEMPO DE 
PROCESSO............... 20:00H 
CAPACIDADE ESTOCAGEM NA 
AREA.... 9,5-TONELADAS JÁ
COM ESPACO DE CORREDOR 
25% NA AREA CARGA 
TERMICA EXIRGIDA.......... 
7.587/KC/HRS C/EVAPORAÇÃO 
DE 38.GRAUS.C EXTERNO 
CARGA TERMICA 
APLICADA.......... 9.640/KC/HRS 
C/EVAPORAÇÃO DE 
38.GRAUS.C EXTERNO

1 –(01)-CONJUNTO DE 
TERMOPAINÉIS ISOLANTES 
100MM DUPLA FACE EM 
CHAPA ACOMPANHADO DE 
ACESSÓRIOS DE MONTAGEM 
(rebite, silicone espuma de 
poliuretano,cantoneiras, 
perfis,placas de isopor p/ 
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piso)(01) PORTA CORREDIÇA 
MEDINDO 3,50 X 1,60 C/ 
CAPELA P/PASSAGEM DE 
TRILHO.

1 (01)-UNIDADE 
CONDENSADORA MCQUAY 
MOD. FLEX 600 220/3 (6,00-
HP)EQUIPADA C/FILTRO 
SECADOR,ACUMULADOR DE 
SUCÇÃO,ÓLEO CP32,VÁLVULA 
SOLENÓIDE,VISOR DE LÍQUIDO 
E CALSO PARA BASE NÃO 
VIBRAR

1 (01) UNIDADE EVAPORADORA 
MOD.ALTA VAZAO HDL 103 C/2 
MOTORES DE 1/4 
C/RESISTENCIAS DE DEGELO E 
VALVULAS TERMOSTÁTICA.

1 –(01)-CONJUNTO DE 
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO 
COMPOSTO POR CONEXÕES 
DIVERSAS, FLUÍDO 
REFRIGERANTE 
R.22,TUBULAÇÃO DE COBRE 
(10m), MANTA ISOLANTE E 
TUBO ISOLANTE.

1 (01)-CONJUNTO DE QUADRO 
DE COMANDO ELETRICO 
COMPOSTO DE 
CONTRALADORES DIGITAIS E

7 – DIRETRIZES DO PLANO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA 

7.1 A Concessionária se comprometerá com a prestação de serviço adequado, 
devendo atentar para os padrões de regularidade, continuidade, 
eficiência,segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, dentro 
das condições operacionais previstas.  

7.2 Dos serviços a serem prestados no matadouro sugerem-se que o valor 
máximopor abate será de: 

a) ABATE DE BOVINO R$ 120,00 (cento e vinte reais), reajustado 
anualmente, por carcaça limpa; 
b) ABATE DE SUINO R$ 100,00 (cem reais), reajustado anualmente, por 
carcaça limpa; 
c)  ABATE DE CAPRINO R$ 100,00 (cem reais), reajustado anualmente, por 
carcaça limpa; 
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d) ABATE DEOVINOR$ 100,00 (cem reais), reajustado anualmente, por 
carcaça limpa 
e) Vísceras (coração, rim, fígado, pulmão, bucho, duas patas dianteiras, rabo e 
língua) e courosão do cliente; 
f) Não serão levados pelo cliente chifres, 02 (duas) patas traseiras, graxas, 
cabeça, livro, carne de fígado, tripas, sangria, coalheira e fraldinha carne 
industrial). 

7.2.1. O reajuste anual do valor do abate será recalculado tomando por base o 
valor cobrado por abate pelos frigoríficos das cidades circunvizinhas. 

7.3 Estima-se o abate de 50 animais por dia. 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONARA 

8.1 A Concessionária deverá prestar os serviços, objeto do contrato de 
concessão, conforme os parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência e no 
Contrato de Concessão, fornecendo todos os materiais e equipamentos 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequadas ecompatíveis. 
8.2 Deverá, ainda, respeitar a legislação vigente, com a observância da boa prática 
técnica e das normas ambientalmente recomendadas à execução dos trabalhos. 
8.3 A Concessionária deverá nomear, formalmente, – via ofício dirigido ao 
PODER CONCEDENTE um interlocutor permanente para realizar atendimento, o 
qual se constituirá em um canal alternativo, mas não exclusivo e direto, de 
tratamento das reivindicações, exclusivamente para o tratamento dos assuntos 
relativos ao objeto daconcessão. 
8.4 A Concessionária se obrigará a fornecer toda a mão de obra, mantendo o 
quadro de pessoal em quantidade compatível com o objeto do contrato. Todo o 
pessoal alocado na prestação dos serviços deverá ser devidamente uniformizado e 
identificado. Os veículos a serem utilizados pela Concessionária deverão estar 
devidamente identificados e aptos a transportar, às suas expensas, todos os 
recursos humanos, materiais e equipamentos necessários à execução do objeto do 
contrato. O transporte de materiais, equipamentos e resíduos sólidos deverão ser 
realizados de maneira adequada e segura, evitando-se eventuais danos a terceiros 
e ao meio ambiente, consoante à legislaçãovigente. 
8.5 Todos os serviços devem ser executados em estrita observância à legislação 
Federal, Estadual e Municipal, e de acordo com as condições técnicas e normas 
estabelecidas neste Termo de Referência, nos projetos e no respectivo 
processolicitatório. 

8.5.1 – Os Projetos Executivos e de construção (Plantas baixa, hidráulica, 
elétrica, etc.), que serviram de norteamento para a construção da Obra, 
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nos Termo da Concorrência 02/2011, Tomada de Preço 02/2014 
(Ampliação), serão disponibilizados aos interessados na forma do Anexo 
X, por meio magnéticosmediante apresentação de um CD-ROM (virgem e 
agravável), Pen Drive ou Memória USB Flash Drive, ou qualquer outro 
dispositivo de mídia agravável. 

8.6 A Concessionária é responsável pela obtenção de todas as licenças 
necessárias à execução das obras e pela prestação de serviços, devendo – em sua 
execução – observar e cumprir as Normas Técnicas da ABNT, a legislação 
ambiental, o Código Civil, as leis e regulamentos pertinentes ao objeto da 
concessão, no quecouber. 
8.7 São de responsabilidade da Concessionária todas as despesas necessárias à 
instalação e ao regular uso e funcionamento dos equipamentos, tais como 
instalações elétricas e civis e as demais despesas que se mostrem necessárias à 
conservação e manutenção dos equipamentos em seu estado original. 
8.8 A CONCESSIONÁRIA deverá adotar todas as providências relativas à 
regularização imobiliária. 
8.9As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica, água, telefone, 
manutenção e limpeza da área física dos imóveis e outras taxas que porventura 
possam incidir sobre o imóvel, serão por conta da empresa concessionária. 
8.10 O Concessionário fica obrigado a apresentar o comprovante de pagamento 
das taxas quando for exigido pela Concedente. 
8.11 Indenizar o Município por quaisquer danos causados às instalações, por 
empregados e/ou fornecedores, podendo o Município optar pela reparação dos 
danos; 
8.12 Responsabilizar-se pela guarda e conservação de todos os bens de sua 
propriedade, destinados à execução dos serviços, não arcando o Município por 
eventuais avarias, desaparecimentos ou inutilização dos mesmos; 
8.13 Promover todas as obras estruturais e instalações necessárias ao 
funcionamento e prestação do serviço concedido, nos termos fixados no Edital da 
licitação, atendidas as exigências estabelecidas na legislação e atos normativos 
que regulam a matéria. 

9 -OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

9.1 São obrigações da concedente:  
9.1.2 Disponibilizar o imóvel à concessionária, devidamente livre e desimpedido; 
9.1.3 Registrar, em livro próprio fornecido e mantido permanentemente pelo 
Departamento de Vigilância Sanitária, qualquer ocorrência que seja considerada 
grave ou digna de anotação;  
9.1.4 Fiscalizar, durante todo o período de vigência do contrato, a prestação dos 
serviços. 
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10 – PRAZO DE VIGÊNCIA  

A Concessão de Uso será de 20 (vinte) anos, a partir de sua assinatura, após o 
que, o imóvel cedido, bem como as edificações e melhorias nele existentes e as 
que vierem a ser construídas retornarão ao Município de Seabra-BA, sem que seja 
devida qualquer indenização futura à licitante vencedora, ou retenção de 
benfeitorias, seja voluptuárias, necessárias ou úteis que poderá lhe dar nova 
destinação ou manter a mesma, designando, se for o caso, novo processo 
licitatório para exploração. 

11 – DAS INFRAÇÕES PUNÍVEIS COM MULTA  
11.1 São infrações puníveis commulta: 
a) Alterar os padrões dos equipamentosautorizados; 
b) Não zelar pela limpeza e conservação de equipamentos e instrumentos 
detrabalho; 
c) Não utilizar vestuário adequado à prestação dosserviços; 
d) Deixar de cumprir com as normas de defesa doconsumidor; 
e) Não atender às determinações dafiscalização. 
11.1.2 Qualquer outra infração às disposições expressas deste Termo de 
Referência ou do Contrato de Concessão, e não definida nas alíneas elencadas, 
será punida de acordo com as normas e posturas municipaisespecíficas. 
11.1.3 A infração de qualquer item ora elencado neste Termo de Referência, 
implicará em início de processo fiscal, de acordo com a natureza da infração. As 
penalidades serão aplicadas conforme legislação municipal vigente à época 
dainfração. 
11.1.4 A reincidência destas infrações implicará, de forma sucessiva, nas 
seguintespenalidades: 
a) Majoração das multas; 
b) Suspensão das atividades por até 30 (trinta)dias; 
c) Cassação doalvará; 
d) Demolição do equipamento, se construídoirregularmente; 
e) Apreensão ou Retomada doequipamento. 
11.1.5 Caso a Concessionária acrescente qualquer elemento ao equipamento ou 
instale acessórios sem a devida autorização, terá um prazo máximo de 10 (dez) 
dias, após ser notificado, para a demolição ou retirada domaterial. 
11.1.6 As penalidades poderão ser cumulativas, desde que ocorra mais de 
umainfração.
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12– DAS DEMAIS REGRAS PARA A CONCESSÃO DO MATADOURO 
MUNICIPAL 

12.1 A manutenção do Matadouro Municipal fica a cargo da licitante vencedora 

como: despesas com água e Luz, manutenção e conservação em geral, limpeza e 

conservação do pátio;  

12.2 Eventuais construções que sejam edificadas integraram o patrimônio do 

Município, sem custo algum para este;  

12.3 Não será permitida a entrada de munícipes para efetuar o uso do matadouro,

somente o administrador;  

12.4 Eventuais danos ao patrimônio ocorridos no interior do matadouro serão de 

inteira responsabilidade do administrador; 

12.5 É Responsabilidade do administrador manter em perfeito funcionamento e 

bom estado de conservação todos os equipamentos; 

Seabra-Ba, 01 de Março de 2019.

______________________________________ 
JOSÉ MARTINS 

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 

ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) NOME, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº XXXXXXXXX e inscrito no CPF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, a 
participar da licitação instaurada pela Secretaria de Agricultura e Irrigação, na 
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qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da empresa RAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, bem como formular propostas, recorrer, possuindo 
plenos poderes para praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Cidade, ___ de ________________ de 2019. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
Cargo 
CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

Carimbo e Assinatura da licitante 

COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

Esta edição encontra-se no site: www.seabra.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SFHCZYXKM8UYNX1ZSSPX7G

Quarta-feira
10 de Abril de 2019
43 - Ano  - Nº 2043



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
Praça Benjamin Constant , 18 - CEP 46900-000
Fone: (75) 3331-1421/1422
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37        www.seabra.ba.io.org.br

ANEXO III - MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: qualificação (Nome, endereço, razão social, etc.) da Empresa.  

OUTORGADO: representante devidamente qualificado. OBJETO: Concessão Onerosa 
de Direito Real de Uso para Prestação dos Serviços Públicos de Administração, 
Manutenção e Exploração do Matadouro Municipal, pelo Critério de Menor preço de 
tarifa, com Obrigação de Realizar Investimentos que se revelem necessários, no 
Município de Seabra- BA, representar a outorgante em atos relativos à 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019 DO MUNICÍPIO DE SEABRA– BA. PODERES: 
Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 
habilitação e julgamento da Documentação, assinar as respectivas atas, registrar 
ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, 
bem como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato.  

Obs: Se de interesse da Outorgante, poderão ser acrescentados outros poderes tais 
como: assinar propostas, contratos, aditivos, etc.  

Local e Data________________, ____ de ______________ de 2019 

 Outorgante 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante)

Declaramos, sob as penas da Lei, em atendimento ao quanto previsto no Inciso 
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, para fins do disposto no Inciso V do 
Art. 27 da Lei Nº 8.666/93, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos.

Cidade, ___ de ________________ de2019

_______________________________________ 
(carimbo da firma, nome e cargo da pessoa queassina) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

Para fins de participação na licitação promovida através do Edital de 
Concorrência nº 001/2019, a Razão Social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada endereço completo, declara, sob as pena da lei 
que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivos para a sua habilitação, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade, ___ de ________________ de 2019. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
Cargo 
CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

. 
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ANEXO VI - Minuta do Contrato 

CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO REAL DE 
USO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO 
E EXPLORAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, 
PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO DE TARIFA, 
COM OBRIGAÇÃO DE REALIZAR 
INVESTIMENTOS QUE SE REVELEM 
NECESSÁRIOS. 

CONTRATO Nº ____/201X 

O MUNICÍPIO DE SEABRA (BA), pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 
Horácio de Matos, nº 99, centro, Seabra- BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
13.922.604/0001-37, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Sr. FABIO 
MIRANDA DE OLIVEIRA inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n 
XXXXXXXXX e portador do RG n° XXXXXXXXX SSP/BA, , doravante denominado 
PODER CONCEDENTE, e, do outro lado, a empresa _______________, com sede na 
____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___.___.___/____-__, 
neste ato representada pelo Sr. ______________________________, portador do 
documento de identidade RG nº ______________, inscrito no CPF/MF sob nº 
___.___.___-__, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, devidamente 
autorizado mediante CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº XXX/201X e Processo 
Administrativo nº XXXX/201X, têm entre si acordados os termos deste Contrato para 
CONCESSÃO À TÍTULO ONEROSO DE USO, observadas as disposições das cláusulas 
que anunciam a seguir

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste Contrato a Concessão Onerosa de Direito Real de Uso para 
Prestação dos Serviços Públicos de Administração, Manutenção e Exploração do 
Matadouro Municipal, pelo Critério de Menor preço de tarifa, com Obrigação de Realizar 
Investimentos que se revelem necessários. 

1.2 A descrição dos serviços e obrigações encontra-se detalhada no Termo de 
Referência – ANEXO Ido respectivo Edital de Licitação, que passa a fazer parte 
integrante deste Contrato, independentemente detranscrição. 

1.3 O objeto deste Contrato não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o 
prazo da sua vigência, devendo ser executado pela CONCESSIONÁRIA sob a sua inteira 
responsabilidade funcional e operacional. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DA CONCESSÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES 

O prazo de concessão será de 20 (vinte) anos, a contar da data de publicação do alvará 
de funcionamento de todos os equipamentos previstos ou, requerido mais de 1 alvará, da 
publicação do último, como meio de garantir a viabilidade econômica do projeto em sua
integralidade. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E PAGAMENTO 

3.1 Todas as despesas, diretas ou indiretas, para a elaboração dos estudos e 
projetos, execução das obras, remanejamento das interferências, operação, manutenção 
e exploração, decorrentes do Contrato de Concessão objeto do presente Edital, serão de 
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

4.1. São obrigações daCONCESSIONÁRIA: 

4.1.1. Construir os equipamentos de acordo com o projeto aprovado e 
estabelecido no edital de licitação, devendo, para tanto, assumir todos os riscos 
provenientes da construção, pagamento de taxas, licenças, impostos ou qualquer outro 
que porventura seja criado pelo Pode Público, à exceção daqueles antecipados ou 
lançados sob a responsabilidade do PODER CONCEDENTE. 

4.2 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar 5% (cinco por cento) da área de 
publicidade que estiver ociosa para divulgação de mensagens institucionais, por ocasião 
de campanhas e conteúdos de interesse público e coletivo, oriundos do 
PODERCONCEDENTE. 

4.3 A CONCESSIONÁRIA deverá exercer a concessão de uso de acordo com as 
especificações e solicitações lançadas no edital de licitação e seus anexos, assim como 
atendendo todas as normas jurídicas aplicáveis prestando todos os esclarecimentos 
solicitados pelo PODER CONCEDENTE. 

4.4 A CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á à mais ampla e irrestrita fiscalização durante 
a construção dos equipamentos, bem como durante todo o prazo de duração 
daconcessão. 

4.5 A CONCESSIONÁRIA assume inteira e total responsabilidade pelas obrigações 
sociais e de proteção aos seus empregados, bem como pelos encargos previdenciários, 
fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução desteContrato. 

4.6 A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos danos decorrentes de sua culpa ou 
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dolo, causados diretamente à Administração ou a terceiros, bem como responsável por 
todos os danos que causar, na forma e nos limites previstos na legislaçãovigente. 

4.7 A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a prestação dos serviços, objeto deste 
Contrato, que satisfaça aos padrões de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação, a qual compreende a modernidade 
das técnicas, dos equipamentos e suas instalações. 

4.8 A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir as normas de limpeza e higiene, bem 
como a separação de resíduos sólidos de acordo com a legislaçãovigente. 

4.9 A CONCESSIONÁRIA será responsável por todas as licenças necessárias ao 
exercício das atividades, inclusive assanitárias. 

4.10. A CONCESSIONÁRIA, na vigência do Contrato, será a única responsável, perante 
o PODER CONCEDENTE e terceiros, pelos atos praticados em razão da concessão, 
sobretudo pelo atendimento ao público, uso, manutenção e instalação dos equipamentos 
e do espaço, de quaisquer reclamação e indenização, sejam estes atos praticados 
diretamente, através de pessoal próprio, ou através de terceiros, notadamente 
Subconcessionárias eSubcontratadas. 

4.11. Será de inteira e total responsabilidade da CONCESSIONÁRIA todos os seguros 
necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de 
todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados e/ou aterceiros. 

4.12. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar todos os equipamentos necessários, 
conforme projeto, ao regular e perfeito funcionamento dosequipamentos. 

4.13. A CONCESSIONÁRIA se obriga a ceder e transferir, ao PODER 
CONCEDENTE, de forma gratuita, irrevogável e irretratável, todos os direitos de 
propriedade relativos aos equipamentos, para utilização na Cidade de Seabra. 

CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 

5.1 É assegurado ao PODER CONCEDENTE o exercício, na defesa de seus 
interesses e em nome da vontade pública, dos atos e ações previstas na legislação que 
sustenta o presente instrumento, o direito de: 
a) Efetuar a fiscalização da construção, implantação e uso do imóvel objeto da 
concessão, exigir o fiel cumprimento de todos os serviços e demais condições pactuadas 
neste instrumento, através da Secretaria de Administração ou, no que se refere às 
atividades de construção, enquanto essas perdurarem, por meio da Secretaria de 
Infraestrutura; 
b) No exercício da fiscalização, o PODER CONCEDENTE terá acesso aos 
dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e 
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financeiros da Concessionária. 
c) Fazer cumprir todas as demais condições estipuladas no Edital de Licitação, 
e pela legislação vigente aplicável; 

5.2 São obrigações do PODERCONCEDENTE: 

a) Permitir à CONCESSIONÁRIA livre acesso a informações em relação à área 
do imóvel objeto desta concessão deuso; 
b) Comunicar, à CONCESSIONÁRIA, previamente, qualquer alteração no 
projeto, relativa à área cedida, que possa, de alguma forma, interferir na construção dos 
equipamentos objeto desta concessão. 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE CONSTRUÇÃO 

6.1 A Licitante Vencedora deverá instalar-se e iniciar os serviços no prazo máximo 
de 12 meses , contados a partir da assinatura do Contrato, sendo que a contratada 
ficara responsável pelos reparos dos equipamentos que por ventura forem 
necessários, providenciando inclusive toda a documentação necessária (Alvarás, 
Licenças, Vistorias, Pagamentos de Taxas, Registro junto aos Órgãos 
Competentes etc). 

CLÁUSULA SÉTIMA – INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

7.1 O PODER CONCEDENTE poderá intervir na concessão com o fim de assegurar 
o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos 
termos do Capítulo IX – Da Intervenção, da Lei Federal nº 8.987/1995, sem prejuízo da 
aplicação das sanções legais e contratuaiscabíveis. 

A Concessão será extinta nos casos previstos no Capítulo X – Da Extinção da 
Concessão, da Lei Federal nº 8.987/1995, e, no que couber, nos casos previstos na Lei 
Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo da aplicação das sanções legais e contratuais 
cabíveis. 

7.2 Caso o PODER CONCEDENTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o 
Contrato, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou interditar o 
funcionamento dos equipamentos até que a CONCESSIONÁRIA cumpra integralmente a 
condição contratual infringida. 

7.3 A não liberação, por parte do PODER CONCEDENTE, da área para execução do 
objeto deste Contrato, ensejará a suarescisão. 

CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADES 
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8.1 A CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou 
inadimplemento de suas obrigações, às penalidades previstas na Lei Federal nº 
8.987/1995, na Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das demais cominações legais, 
em especial as seguintes: 

I) Nos casos de: retardamento imotivado no início da construção e/ou a data prevista 
para o pleno funcionamento dos equipamentos,aplicar-se-á:
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia sobre o valor 
licitado em atraso;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da área com atraso superior a 60 
(sessenta)dias. 
II) Realizar a construção em desacordo com o projeto básico, executivo e Termo de 
Referência,:multa de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
respectiva área e suspensão de 12 (doze) meses, a depender do prejuízo causado à
Administração PúblicaMunicipal. 
III) Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou do Contrato, no 
âmbito da Administração Municipal; apresentar documentos falsificados, adulterados ou 
inverídicos nos processos licitatórios; sofrer condenação definitiva por praticar, por meio 
doloso, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo: declaração deinidoneidade. 
IV) Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de qualquer tributo: declaração deinidoneidade. 
V) Dar causa ao retardamento da execução do certame ou não manter aproposta: 

suspensão por um prazo de até 12 (doze) meses. 

8.2 A suspensão temporária da CONCESSIONÁRIA cujo Contrato com o PODER 
CONCEDENTE esteja em vigor impedirá esta de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foiimposta. 

8.3 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública impedirá a pessoa física ou jurídica de participar de outras licitações ou 
contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes pela pena aplicada. 

8.4 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a 
depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados ao
PODERCONCEDENTE. 

8.5 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 
30 (trinta) dias úteis após a suaNotificação, garantido ainda o direito de contraditório que, 
uma vez exercido por contra notificação, suspenderá os efeitos da obrigação de pagar, 
até decisão pelo PODER CONCEDENTE. 

8.6 As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste 
instrumento, nem a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por perdas e danos que 
causar ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros em consequência do inadimplemento 
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das condiçõescontratuais. 

Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao PODER CONCEDENTE no prazo máximo de 
30 (trinta) dias úteis, contados daNotificação, garantido ainda o direito de contraditório 
que, uma vez exercido por contra notificação, suspenderá os efeitos da obrigação de 
pagar, até decisão pelo PODER CONCEDENTE. 

8.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será facultado o direito prévio 
da ampla defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a contar da data de recebimento daintimação. 
8.8 A aplicação das penalidades dar-se-á sem prejuízo da aplicação das 
penalidades pelos órgãos públicos competentes no exercício regular do poder de polícia a 
eles atribuído. 

CLÁUSULA NONA – SUBCONTRATAÇÃO E SUBCONCESSÃO 

9.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de 
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao uso concedido, bem como a 
implementação de projetos associados, não se estabelecendo qualquer relação jurídica 
entre os terceiros e o PODERCONCEDENTE. 

9.1.1. A contratação de terceiros de que trata o Item 9.1. poderá ocorrer de forma 
conjunta pelas CONCESSIONÁRIAS com a finalidade de racionalizar custos e otimizar a 
gestão, permanecendo, entretanto, cada CONCESSIONÁRIA individualmente 
responsável pelo cumprimento das suas obrigações perante o PODER CONCEDENTE,
não podendo, sob qualquer hipótese, alegarem a falta de outra CONCESSIONÁRIA para 
se eximir deresponsabilidade. 

9.2. A CONCESSIONÁRIA poderá transferir a terceiros, mediante subconcessão, o 
uso dos equipamentos para a operação das atividades econômicas previstas, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir os ônus da construção, exploração e 
manutenção, entendidas estas duas últimas atividades (exploração e manutenção) como 
a gestão do uso dos bens públicos objeto da Concessão, ou seja, a administração dos 
bens pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER CONCEDENTE, incluindo sua 
utilização econservação, que poderá ser custeada por taxa cobrada dos 
subconcessionários. 

9.2.1. A Subconcessãofica caracterizada como Negócio Jurídico celebrado entre a 
CONCESSIONÁRIA e a Subconcessionáriacomo instrumento de racionalização da 
gestão, para que esta última use o espaço dos equipamentos para explorar as atividades 
9econômicas previstas, com as seguintescaracterísticas: 

a) anuência prévia do PODER CONCEDENTE, conforme critérios estabelecidos 
no Termo de Referência; 
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b) escolha da SubconcessionáriapelaConcessionária; 
c) responsabilidade direta da Concessionária, perante o PODER CONCEDENTE, pelas 
atividades desempenhadas pelaSubconcessionária; 
d) ausência de vínculo jurídico entre o PODER CONCEDENTE e
aSubconcessionária. 

CLÁUSULA DEZ – BENS REVERSÍVEIS 

10.1 Todos os ativos cedidos pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, na 
data de assinatura deste Contrato de Concessão, bem como aqueles bens adquiridos e 
implantados pela CONCESSIONÁRIA, em razão dos investimentos por ela realizados, 
durante o prazo da Concessão, que sejam imprescindíveis para a continuidade da 
exploração dos equipamentos, ao final deste Contrato de Concessão reverterão ao 
PODER CONCEDENTE. 

10.2. Quando da extinção deste Contrato de Concessão, a CONCESSIONÁRIA 
obriga-se a ceder e transferir, ao PODER CONCEDENTE, de forma gratuita, irrevogável e 
irretratável, todos os direitos de propriedade relativos aos equipamentos, para utilização 
no Município e Seabra, devendo paratanto: 

10.2.1. Assinar todos e quaisquer documentos, incluindo, mas não se limitando, a 
Contratos, escrituras, termos de cessão, declarações, procurações,etc.; 

10.2.2. Abster-se de reclamar qualquer direito, interpor qualquer oposição, 
impugnação, medida judicial e/ou administrativa que vise prejudicar e/ou de qualquer 
forma impedir que o PODER CONCEDENTE se utilize, de forma plena, de todos os 
direitos decorrentes da propriedade dos equipamentos. 

CLÁUSULA ONZE – RECURSOS 

11.1 Dos atos do PODER CONCEDENTE caberá Recurso na forma da Lei Federal nº 
8.666/1993. 

CLÁUSULA DOZE – PUBLICAÇÃO 

12.1 O PODER CONCEDENTE fará publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do 
presente Contrato, que é condição indispensável para sua eficácia. 

CLÁUSULA TREZE – CASOS OMISSOS 
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13.1 Quaisquer dúvidas surgidas na execução deste Contrato serão dirimidas entre as 
partes, durante a sua vigência, passando as decisões, assim tomadas, a fazer parte 
integrante do mesmo. 

CLÁUSULA QUATORZE – FORO 

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra/Ba, como o competente para dirimir 
questões decorrentes do descumprimento deste Contrato de Concessão, renunciando as 
partes a qualquer outro por mais privilegiado queseja. 

10.3. E, por se encontrarem, assim, justas e acordadas, assinam o presente 
instrumento jurídico em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmofim. 

Seabra - BA, ____ de _______________ de2019. 

_____________________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATANTE 

______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE 
CONTRATADA 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA 
HABILITAÇÃO 

Razão Social, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede 
endereço completo, DECLARA, sob as penas da lei, que atende plenamente os 
requisitos para habilitação, constantes no Edital 001/2019. 

Cidade, ___ de ___________ de 2019 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
Cargo 
CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX

OBS: Esta declaração deverá ser redigida em papel timbrado da empresa ou 
afixado o carimbo com o respectivo CNPJ. 
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ANEXO VIII 

                                      DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

A empresa, abaixo denominada, efetuou vistoria nos locais onde serão 
construídos os quiosques, objeto desta licitação, tomando ciência de todas as 
peculiaridades, características e exigências com relação à construção dos 
mesmos, visando à sua participação na Concorrência Pública 001/2019, não 
cabendo questionamentos ou posteriores negativas para execução dos serviços.

Cidade, ___ de ___________ de 2019. 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
Cargo 
CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA E CRONOGRAMA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ABATEDOURO dia 30/01/2019 - quarta feira dia da entrega SINAPI - 11/2018 - Bahia

SICRO3 - 05/2018 - Bahia
SICRO2 - 11/2016 - Bahia
ORSE - 09/2018 - Sergipe
SEINFRA - 025 - Ceará
SIURB - 07/2018 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo
EMBASA - 06/2017 - Bahia

0,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.

Item Código Banco
Descrição Tipo

Und Quant. Valor
Unit

Valor
Unit 
com 
BDI

Total Peso
(%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.204,54 5,49 %

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE 
OBRAS m² 6 279,85 279,85 1.679,10 0,16 %

1.2 73672 SINAPI DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES m² 47425,8 0,37 0,37 17.547,54 1,63 %

1.3 73686 SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS m² 1748,53 21,95 21,95 38.380,23 3,56 %

1.4 73992/001 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS m² 162,2 9,85 9,85 1.597,67 0,15 %

2 TRABALHO EM TERRA 6.466,92 0,60 %

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA m³ 49,6 61,55 61,55 3.052,88 0,28 %

2.2 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA m³ 49,6 46,68 46,68 2.315,32 0,21 %

2.3 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3

MOVT - MOVIMENTO DE 
TERRA m³ 53,78 20,43 20,43 1.098,72 0,10 %

3 FUNDAÇÃO 19.160,54 1,78 %
3.2 83534 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS FUES - FUNDAÇÕES E m³ 1 513,09 513,09 513,09 0,05 %
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ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

ESTRUTURAS

3.3 5970 SINAPI FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 
REAPROVEITAMENTO 2X.

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS m² 55,22 63,24 63,24 3.492,11 0,32 %

3.4 74077/002 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS m² 110,5 4,43 4,43 489,51 0,05 %

3.5 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS KG 1287,062 7,27 7,27 9.356,94 0,87 %

3.6 92771 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS KG 335,15 6,69 6,69 2.242,15 0,21 %

3.7 92775 SINAPI

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

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS KG 235,36 13,03 13,03 3.066,74 0,28 %

4 SUPERESTRUTURA 39.279,46 3,64 %

4.1 92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS m³ 49,87 169,92 169,92 8.473,91 0,79 %

4.2 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS m³ 49,87 334,01 334,01 16.657,07 1,55 %

4.3 92430 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 55,22 43,08 43,08 2.378,87 0,22 %

4.4 74202/002 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS 
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 
4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 
FERRAGEM NEGATIVA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS m² 167,73 70,17 70,17 11.769,61 1,09 %

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.274,53 0,30 %

5.1 74106/001 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

IMPE -
IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 339,33 9,65 9,65 3.274,53 0,30 %

6 PAREDE E PAINÉIS 266.997,09 24,77
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%

6.1 87491 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS

m² 298,55 52,94 52,94 15.805,23 1,47 %

6.3 93192 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS M 6 30,49 30,49 182,94 0,02 %

6.4 9438 ORSE

Isolamento Térmico p/ Paredes e Tetos de Câmaras Frigoríficas 
c/IPaineis de Poliuretano Tipo R1 Revestidos c/ Chapas de Aço 
Pintadas em ambas as Faces c/ primer epoxi + poliester, espessura = 
100mm

Isolamento Térmico

m² 495,6 346,24 346,24 171.596,54 15,92
%

6.5 4716 ORSE Grade em metalon Esquadrias de Ferro m² 320,91 247,46 247,46 79.412,38 7,37 %

7 COBERTURA 133.270,78 12,36
%

7.4 10232 ORSE Telhamento com telha metálica Topstell, trapezoidal, na cor branca, 
da Brasilit ou similar, inclusive parafusos e fixador de abas

Telhamento m² 1093,49 83,13 83,13 90.901,82 8,43 %

7.5 92575 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

COBE - COBERTURA
m² 1093,49 32,04 32,04 35.035,41 3,25 %

7.6 92544 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

COBE - COBERTURA
m² 146,32 11,08 11,08 1.621,22 0,15 %

7.7 94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

COBE - COBERTURA

m² 146,32 39,04 39,04 5.712,33 0,53 %

8 REVESTIMENTOS 28.886,54 2,68 %

8.1 87900 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES m² 545,75 6,77 6,77 3.694,72 0,34 %

8.2 87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIES m² 545,75 46,16 46,16 25.191,82 2,34 %

9 PISOS INTERNOS 491.894,95 45,63
%
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9.1 72136 SINAPI
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

PISO - PISOS
m² 167,73 82,15 82,15 13.779,01 1,28 %

9.1 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS m² 167,73 13,42 13,42 2.250,93 0,21 %

9.2 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 
AF_06/2014

PISO - PISOS

m² 167,73 27,75 27,75 4.654,50 0,43 %

9.3 72799 SINAPI
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
m² 7567,42 55,48 55,48 419.840,46 38,95

%

9.4 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP -
DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE 
VISITA E CAIXAS

M 642,76 40,02 40,02 25.723,25 2,39 %

9.5 9460 ORSE Isolamento Térmico p/Piso de Câmaras Frigoríficas, com EPS -
Espessura 2 x 100mm = 200mm, + Proteção Mecãnica Esp.= 0,10m

Tratamentos de Superfícies m² 157,71 162,62 162,62 25.646,80 2,38 %

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.428,85 0,23 %

10.1 91931 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 144 6,02 6,02 866,88 0,08 %

10.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 128 2,55 2,55 326,40 0,03 %

10.3 91991 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5 28,12 28,12 140,60 0,01 %

10.4 92027 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3 49,64 49,64 148,92 0,01 %

10.5 97612 SINAPI
LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5 17,93 17,93 89,65 0,01 %

10.6 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca 
Decorlux ou similar

Diversos un 5 8,54 8,54 42,70 0,00 %

10.7 11569 ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, 
interligada com cabo de cobre 6mm2

Conversão InfoWOrca un 1 135,59 135,59 135,59 0,01 %
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10.8 681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento Pontos de Suprimento de 
Telefone un 1 3,00 3,00 3,00 0,00 %

10.9 91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 91 6,43 6,43 585,13 0,05 %

10.10 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

INHI - INSTALAÇÕES 
HIDROS SANITÁRIAS UN 8 3,62 3,62 28,96 0,00 %

10.10 91913 SINAPI
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO 
E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6 10,17 10,17 61,02 0,01 %

11 PINTURA 4.445,41 0,41 %

11.1 88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 545,45 8,15 8,15 4.445,41 0,41 %

12 ESQUADRIAS 15.579,55 1,45 %

12.1 12072 ORSE
Porta frigorífica 2,0 x 1,0 x 0,10 em aço inox 430 AISI430/450 c/ 
núcleo isolante em PUR (poliuretano injetado) c/ retardante a chama 
classe R1 c/ isolamento para congelados #80mm

Portas Frigoríficas
un 5 2.306,97 2.306,97 11.534,85 1,07 %

12.3 12219 ORSE
Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo 
quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, 
com espaçamento de 18cm.

Esquadrias de Alumínio
m² 10,5 385,21 385,21 4.044,70 0,38 %

13 LIMPEZA GERAL 7.010,89 0,65 %
13.2 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 4301,16 1,63 1,63 7.010,89 0,65 %

Total sem BDI 1.077.900,05
Total do BDI 0,00

Total Geral 1.077.900,05
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CRONOGRAMA 
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Nº do 
Evento Título dos Eventos VALOR EM% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO- ABATEDOURO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.204,54 5,49% 1
2 TRABALHO EM TERRA 6.466,92 0,60% 1 2
3 FUNDAÇÃO 19.160,54 1,78% 3 4
4 SUPERESTRUTURA 39.279,46 3,64% 4 5
5 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.274,53 0,30% 5
6 PAREDE E PAINÉIS 266.997,09 24,77% 6 7
7 COBERTURA 133.270,78 12,36% 7 8
8 REVESTIMENTOS 28.886,54 2,68% 8 9
9 PISOS INTERNOS 491.894,95 45,63% 9 10 11

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.428,85 0,23% 7
11 PINTURA 4.445,41 0,41% 10
12 ESQUADRIAS 15.579,55 1,45% 6
13 LIMPEZA GERAL 7.010,89 0,65% 12

1.077.900,05 100,00%
Datas

03/06/2019 03/07/2019 05/08/2019 03/09/2019 03/010/2019 04/11/2019 03/12/2019 03/01/2020 03/02/2020 03/03/2020 03/04/2020 04/05/2020
Medições MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Período 100,00% % 5,79% 0,30% 0,89% 2,71% 2,13% 13,83% 18,79% 7,52% 16,55% 15,62% 15,21% 0,65%
1.077.900,05 R$ 62.438,00 3.233,46 9.580,27 29.220,00 22.914,26 149.078,10 202.562,79 81.078,66 178.408,25 168.410,39 163.964,98 7.010,89 
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ANEXO X  

PLANTAS E PROJETOS 

Nos termos do item 8.5.1 do Edital, “Os Projetos Executivos e de construção (Plantas baixa, hidráulica, elétrica, etc.), que serviram 
de norteamento para a construção da Obra, nos Termo da Concorrência 02/2011, Tomada de Preço 02/2014 (Ampliação), serão 
disponibilizados aos interessados na forma do Anexo XI, por meio magnéticos mediante apresentação de um CD-ROM (virgem e 
agravável), Pen Drive ou Memória USB Flash Drive, ou qualquer outro dispositivo de mídia agravável.”
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

À Prefeitura Municipal de Seabra – BA.

A empresa ..................................., por seu representante legal que subscreve, 
DECLARA, sob as penas da legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade 
de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de 
recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da 
Concessão da Concorrência Pública 001/2019. Declara, outrossim, que tem 
capacidade de contratar todos os seguros necessários à consecução do objeto da 
Concessão e dispõe ou tem capacidade de obter os recursos para a 
integralização em moeda corrente nacional de, no mínimo, o estimado no item 5.3 
do Termo de Referência, no capital social da Sociedade de Propósito Específico a 
ser constituída para a execução do objeto da  Concessão.  

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
Cargo 
CPF/MF: XXX.XXX.XXX-XX
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