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PREFEITURA DE MIRANTE

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
Fone/Pabx:(77)3468-1029

DECRETO Nº. 1.843 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.

Decreta luto oficial no Município de Mirante, em virtude do
falecimento da senhora, Nilzeti Novais Lima.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANTE/BA, no uso de suas atribuições que lhe
confere e o inciso IV do art. 61 da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o falecimento da senhora, Nilzeti Novais Lima, ocorrido na data
de 20 de outubro.
Considerando o consternamento geral da comunidade Mirantese e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda desta ilustre cidadã
exemplar, de conduta íntegra, respeitável e de ilibado espírito público;
Considerando finalmente, que é dever do Poder Público Mirantese render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade,

DECRETA

Art. 1º Luto Oficial, por três dias, contados a partir desta data, no Município de
Mirante, em sinal de profundo pesar pelo falecimento da senhora, Nilzeti Novais Lima.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na presente data, com publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do município, devendo ser enviada cópia do presente
ato à família enlutada

Gabinete do Prefeito Municipal de Mirante/BA, 21 de outubro de 2021.
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DECRETO Nº. 1.844 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021.

Estabelece Edital de Convocação e Regulamento para a realização da consulta pública sobre o Plano Municipal Setorial de
Saneamento de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Mirante, prevista nos artigos 11, IV, 19, §
5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445/2007.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MIRANTE/BA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 61, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto
nos arts. 19, § 5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

DECRETA

Art. 1º Fica instituído o Edital de Convocação e o Regulamento da Consulta Pública exigida nos arts. 19, §5º, e 51 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
para o Plano Municipal Setorial de Saneamento de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Mirante, conforme o anexo I constante neste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Mirante/BA, 21 de outubro de 2021.
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REGULAMENTO PARA A CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PLANO MUNICIPAL SETORIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MIRANTE.
1. DOS OBJETIVOS
A Consulta Pública de que trata este Regulamento têm os seguintes objetivos:
I – Recolher subsídios e informações para o Plano Municipal Setorial de Abastecimento
de Água e Esgotamento Sanitário do município;
II – Propiciar aos munícipes a possibilidade de encaminhamento de seus pleitos, opiniões e sugestões sobre o Plano Municipal Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município;
III – Dar ampla divulgação ao Plano Municipal Setorial para o planejamento das ações
relacionadas aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
do município, proporcionando total transparência ao processo de elaboração do Plano
Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município.
2. DO PERÍODO DA CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública será iniciada a partir da publicação deste Edital no Diário Oficial do
Município e se estenderá até as 16h00 min do dia 25 do mês de outubro de 2021.
3. DA PARTICIPAÇÃO
Podem participar desta Consulta Pública pessoas físicas ou jurídicas interessadas na
matéria.
Os interessados em participar poderão fazê-lo analisando o Plano Municipal Setorial
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município, que está disponível
no diário oficial do Município https://www.mirante.ba.gov.br/Site/DiarioOficial e por meio
de impressos afixados no painel de publicações da Prefeitura.
As perguntas, manifestações ou sugestões sobre tais documentos devem ser feitas por
escrito e entregues até as 16h00 min do dia 25 de outubro de 2021, por meio do e-mail
gabinetedoprefeitoba@gmail.com ou por meio de correspondência a ser encaminhada
sob a rubrica “Consulta Pública Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do município” para a Prefeitura Municipal de Mirante, no endereço na
Avenida Manoel Messias de Lima, 49B, centro, na Cidade de Mirante-Bahia, CEP
45250-000. A prefeitura disponibilizará, em meio digital e em físico, Formulário específico para preenchimento.
Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do signatário. A legitimidade dos signatários deve ser comprovada pela apresentação dos
seguintes documentos:
a) RG ou CPF, no caso de pessoa física;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
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d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício.
4. DO ENCERRAMENTO
No dia 26 de outubro de 2021 a integralidade das colocações e contribuições enviadas
serão juntadas ao processo do Plano Setorial, ficando disponíveis para a consulta na
sede da Prefeitura.
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício.

Mirante-BA, 21 de outubro de 2021.
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GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
0
Avenida Manoel Messias de Lima, n 49 – B. Monte Alegre

AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO ELETRONICO Nº. 039/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 270/2021 – Objeto: contratação de empresa para
prestação de serviço no transporte escolar no Município de Mirante-BA, conforme
especificações descritas no termo de referência anexo a este edital, – Sessão será realizada
no dia 09/11/2021 as 09:00 – Informações: Prefeitura Municipal de Mirante, Av. Manoel
Messias de Lima, nº. 49 - B, Bairro, Monte Alegre, Telefax: (77) 3468-1028 – O edital estará
disponível na Sede da Prefeitura Municipal no setor de Licitações, e no Diario Oficial do
Municipio, https://www.mirante.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 039/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 270/2021
O Município de Mirante, com sede na Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre,
45.255-000, Mirante – BA, torna público, através de seu pregoeiro, para conhecimento dos
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor
preço por item, nos termos da Lei federal nº 8.666/93; Lei federal nº 10.520/2002; Lei Complementar
nº 123/06 e 147/2014; Decreto Federal 10.024/2019, (toda a legislação com as alterações posteriores)
além de outras normas incidentes, e as exigências estabelecidas neste edital.
Data da Disputa: 09/11/2021
Horário da Disputa: 09:00H
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br)
Modo de disputa: Aberto ( X ) Aberto e Fechado ( )
Tipo de Licitação: Por lote ( ) Por item (X ) Global ( )
Recebimento das propostas: Até as 12:00 do dia 09/11/2021.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoese.com.br). Pedidos de esclarecimento e dúvidas a respeito do edital ou do certame
poderão ser obtidos no setor de licitações, situado na Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B.
Monte Alegre, 45.255-000, Mirante – BA, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas ou
através do e-mail cplmirante@gmail.com
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação contratação de empresa para prestação de transporte escolar no
Município de Mirante-BA, conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este
edital.
1.1.1. A licitação será em um único lote, formado vários itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as especificações técnicas constantes no
Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão:
2.1.1. Os interessados que atendam às exigências estabelecidas neste edital, inclusive quanto à
documentação,
2.1.2. Os que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do
Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus
anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
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2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste edital.
2.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. Cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível como objeto deste Pregão;
2.4.2. Declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;
2.4.3. Em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou
extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
liquidação;
2.4.4. Estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre si, qualquer
que seja sua forma de constituição;
2.4.5. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou,
ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no
art. 88 da Lei nº 8.666/93;
2.4.6. Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contrate ou responsável pela licitação;
2.4.7. Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº. 8. 666/93.
2.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.
2.6. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e cooperativas aplicam-se, no que
couber, as disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006.
2.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da referida Lei Complementar.
2.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
2.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, junto ao Banco do
Brasil, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma
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reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no Sistema Informatizado de Licitações do Banco do Brasil;
3.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor
do sistema eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;
3.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por
iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado;
3.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso;
3.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros;
3.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma
eletrônica;
3.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar
nº. 123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da
referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou
“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou
denominação, conforme o caso;
3.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do
Banco do Brasil S/A;
3.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela
licitante detentora do melhor lance ou proposta, através de um desses documentos: a) Contrato
Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP; b) Certidão de optante pelo
SIMPLES emitido pela Receita Federal;
3.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de
cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do certame;
3.13 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 61
0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
4. DO ENVIO DA PROPOSTA
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4.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.
4.2 O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico no
sistema apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a
identificação da proponente ou do seu representante legal, sob pena de desclassificação.
4.3 Na PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA NO SISTEMA o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, a
descrição do objeto ofertado preferencialmente em consonância com modelo constante no Temo de
Referência Anexo I, a MARCA, bem como o MODELO, TIPO ou REFERÊNCIA (de todos os itens do lote),
quando for o caso, dos produtos ofertados, sendo permitida a identificação da empresa.
4.4 Após registrar a proposta de preço o licitante deverá anexar em formato digital o original ou cópia
autenticada, de todos os documentos de habilitação definidos no edital na opção “INCLUIR ANEXO
LOTE”.
4.5 Após o envio da proposta de preço e os documentos de habilitação, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, e a
conformidade de sua proposta com as exigências e demais condições previstas neste Edital.
4.6 A falsidade das declarações sujeitará o licitante a sanções prevista em lei.
4.7 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico terá
lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações
e condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
4.8 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem
informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem
emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de
validade da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução
superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
4.9 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
4.10 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
4.11 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
4.12 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
4.13 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
4.14 Iniciadas a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.15 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do dia
e hora em que a sessão pública terá continuidade.
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4.16 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
4.17 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão do
pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico
acessível via sítio www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresente nas especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
5.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que
disponibilizará campo próprio.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 5%.
5.7. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
5.8. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a trinta
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
5.9. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
5.10. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e as empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de2015.
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5.10.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de maior desconto serão
considerados empatados com a primeira colocada.
5.10.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
controlado pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
5.10.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no sub item anterior.
5.11. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes
não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é
utilizada como um dos critérios de classificação.
5.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contra proposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
5.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar como licitante para que seja obtido preço melhor.
5.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.13. Será declarado arrematante o que apresentar o maior desconto para o lote.
6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
6.1.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado
ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
6.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.
6.3. A Proposta de preço realinhada deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema,
no prazo de 02 (duas) horas contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores
readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance
vencedor.
6.3.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
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6.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
6.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, como fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
6.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
6.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se foro caso.
6.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total
estimado, observado o preço da proposta vencedora.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.5. A existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HMUBGIUR5BAQNVUMHRUTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
14 - Ano - Nº 3144

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
7.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de habilitação, nas
condições seguintes:
7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.4.1.1 no caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última alteração).
7.4.1.2 em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à luz do Novo
Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos
societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
7.4.1.3 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à luz do Novo Código Civil
Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura
dos atuais administradores.
7.4.1.4 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.
7.4.1.5 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;
7.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;
7.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.4.2.3. Prova de regularidade como Fundo de Garantia do tempo de Serviço (FGTS);
7.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
7.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
7.4.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
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7.4.2.8. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
7.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado em nome da
empresa, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de nota fiscal
e/ou contrato e/ou extrato do contrato do referido atestado, Conforme a Lei 8.666/93 em seu art. 30,
inciso II e §4º; (dispensável para MEI)
c) comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, responsável técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente (CRA - Conselho Regional de Administração), sendo aceitos, no caso de sócio da empresa,
prova de participação societária, no caso de funcionário, carteira de trabalho com o respectivo registro
do contrato de trabalho e, se prestador de serviço, contrato de prestação de serviço, com firma
devidamente reconhecida em Tabelionato; (dispensável para MEI)
7.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso opte pela
entrega de Certidão emitida na Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração que comprove o
emitente ser o Distribuidor judicial.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
b.2) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
c) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da
aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
8. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
8.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
8.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da
LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
8.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
8.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar da sessão final e deverá:
a) estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com valor final de seu
lance para o respectivo item ou itens em que foi vencedor;
b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal;
c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10 DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA
10.1 Havendo necessidade de apresentação de amostras, o pregoeiro a qualquer tempo com registro
no sistema, poderá solicitar e designar data e hora para que o detentor da oferta classificada em
primeiro lugar proceda a sua realização, ficando facultado aos demais licitantes o acompanhamento da
apresentação.
10.2 Se inexistente a aferição da primeira amostra, deverá ser notificado o detentor da proposta
subsequente, na ordem de classificação, para apresentação de sua amostra, e assim sucessivamente,
até que se obtenha amostra compatível.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HMUBGIUR5BAQNVUMHRUTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
17 - Ano - Nº 3144

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
10.3 A amostra deverá ser entregue contra -recibo, no prazo acima estipulado.
10.4 A amostra deverá estar lacrada e em embalagem que contenha as informações que permitam
identificar o licitante e o procedimento licitatório ao qual se refere.
10.5 Amostras apresentadas serão analisadas com o objetivo de aferir a sua compatibilidade com os
requisitos e as especificações contidas no item 5 de termo de referência, bem como com as
consignadas na proposta apresentada pelo licitante, podendo o responsável pela condução do
certame proceder à avaliação e análise com o assessoramento de unidades técnicas competentes.
10.6 Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados e
submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos ao licitante no estado em que se encontrarem ao
final da avaliação, não cabendo ressarcimento do valor do objeto.
10.7 A amostra apresentada deverá possuir elementos e quantidades suficientes que permitam a
identificação do objeto, bem como a constatação de suas propriedades e do seu rendimento, além do
número do registro no órgão competente, quando exigido.
10.8 Entregue a amostra, não serão permitidas quaisquer modificações no produto apresentado para
fins de adequá-lo à especificação constante do edital.
10.9 A não apresentação será reputada desistência, com as consequências estabelecidas em lei.
10.10 A desconformidade ou incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do
instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta.
10.11 A amostra aprovada permanecerá em poder do órgão licitante para fins de confrontação quando
do recebimento do material licitado, sendo liberada somente após a conclusão do contrato.
10.12 As amostras reprovadas deverão ser retiradas em até 30 (trinta) dias, contados da publicação da
homologação da licitação, ficando esclarecido que as que não forem retiradas nesse prazo serão
descartadas ou utilizadas pela adm.
10.13 Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início de entrega dos
materiais ofertados.
10.14 Critérios objetivo de avaliação: Para efeito de aceitação ou de reprovação das amostras, os
parâmetros mínimos são os abaixo relacionados:
10.15 As amostras apresentadas deverão atender obrigatoriamente as especificações contidas neste
termo de referência.
10.16 Nesse caso especifico não e necessário amostra.
11 DOS RECURSOS
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de até 2 (duas)
horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
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11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.
11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, via e-mail – cplmirante@gmail.com, devendo os demais licitantes ser intimados
para, querendo, apresentarem contra razões também pelo e-mail, em outros três dias, que começarão
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a),
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados;
12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
13.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o prestador de serviço registrado
poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização de fornecimento/prestação de
serviço), no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.1.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato,
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. No caso de contrato de fornecimento ou
prestação de serviço não continuado, o prazo de vigência do contrato é até 31.12.2018 e não admite
prorrogação (art. 57, caput, da Lei n° 8.666/93).
13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;
13.3 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
13.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
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injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação
e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.
14 DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL
14.1 As regras acercada repactuação do valor contratual são as estabelecidas na Minuta do Contrato,
anexo IV deste Edital.
15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
15.2 O PRAZO PARA A ENTREGA DOS PRODUTOS SOLICITADOS SERÁ DE 08 (OITO) DIAS, APÓS A
SOLICITAÇÃO, VISTO QUE PRAZO SUPERIOR A ESSE TRARIA PREJUÍZOS NA MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS À POPULAÇÃO.
15.3 Sendo o prazo acima estipulado não cumprido será a empresa notificada e posteriormente aberto
processo administrativo por inexecução contratual.
16 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DACONTRATADA.
16.1 As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e IV.
17 DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos bens fornecidos/serviços
prestados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
Contratado;
17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da datada apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993, acompanhada de certidões negativas de contribuições previdenciárias (SRF) e FGTS;
17.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura apresentada em relação
aos bens efetivamente fornecidos;
17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, sendo que nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para o Contratante;
17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento;
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17.6 Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
Contratante;
17.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
Contratada, bem como, quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
17.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa;
17.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto aos órgãos de
fiscalização;
17.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente na Receita Federal e no FGTS;
17.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável:
17.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
18.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado:
18.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
18.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva;
18.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal.
19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou adjudicatário
que:
19.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
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19.1.2 Apresentar documentação falsa;
19.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.5 Não mantiver a proposta;
19.1.6 Cometer fraude fiscal;
19.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME ou EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
19.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sempre juízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do licitante;
19.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos.
19.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município;
19.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência (Anexo I).
20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO
20.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este edital;
20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplmirante@gmail.com ou
por petição dirigida ou protocolada no Setor de Licitações, cujo endereço se encontra indicado no
preambulo deste edital;
20.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
20.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail indicado no preâmbulo deste edital;
20.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;
20.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.
21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HMUBGIUR5BAQNVUMHRUTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
22 - Ano - Nº 3144

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro;
21.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação;
21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
21.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
21.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório;
21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos em dias de expediente na
Administração;
21.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público;
21.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças,
acessórios que compõem o processo, prevalecerão as deste edital;
21.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I. TERMO DE REFERÊNCIA
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PROPOSTA DE PREÇOS
III. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
IV. MINUTA DO CONTRATO
V. DECLARAÇÃO DO MENOR
VI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
Mirante - BA, 21 de Outubro de 2021.

Alex Vieira Silva
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021
1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto licitação a contratação de empresa para
prestação de transporte escolar no Município de Mirante-BA, conforme especificações
descritas nesse termo de referência anexo a este edital.
3. JUSTIFICATIVA: Considerando que, no âmbito da Administração Pública, as atividades
acessórias, instrumentais ou complementares ao objetivo precípuo da mesma poderão ser
objeto de execução indireta, o Município de Mirante/BA, visando a eficiência na execução dos
serviços de transporte de alunos, bem como, cumprimento dos requisitos legais relacionados
às atividades do Poder Público Municipal, decidiu pela realização de licitação para consecução
do objeto em comento.
Para desempenhar corretamente a missão educacional a Rede Municipal de Ensino necessita
de condições adequadas de logística, compreendendo neste aspecto veículos que são
utilizados no transporte dos alunos. Neste sentido, o transporte para atendimento às
necessidades logísticas dos alunos que estudam na Rede Municipal de Ensino constitui
requisito fundamental para prover segurança, conforto e qualidade, o que denota a
necessidade pública vinculada ao respectivo objeto.
4. PERÍODO DO CONTRATO:
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2021, contados da data de assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses, a
critério da Administração.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As dotações orçamentárias para classificação da despesa
seguem mencionadas abaixo:
UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
12.361.50.2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
12.361.50.2.016 - Manutenção da Secretária de Educação
12.361.50.2.021 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
12.361.50.2.022 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
12.361.50.2.023 - Manutenção da Ensino Fundamental - MDE 25%
12.361.50.2.025 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE / PETE
12.361.50.2.030 - Manutenção do PDDE
12.362.50.2.026 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio/Superior
12.362.50.2.062 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Médio – PETE
12.365.50.2.019 - Manutenção da Educação Infantil/Creches - MDE 25% / FUNDEB 60%
12.365.50.2.061 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil – PNATE
12.366.50.2.027 - Manutenção do Programa do Brasil Alfabetizado
12.366.50.2.029 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – EJA
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos: 0, 1, 4, 15, 18, 19, 22, 24
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6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O Termo de Referência constitui-se como um dos requisitos da modalidade de licitação
denominada pregão, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
art. 8º Decreto Federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Art. 9°.
7. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão desempenhados na Área Urbana e Rural, em estradas pavimentadas ou não
do Município de Mirante, compreendendo Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino
conforme consta na descrição planilha.
8. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados em diferentes tipos de veículos os quais constam neste termo, de
acordo com a necessidade e conveniência da Administração Municipal, considerando-se as
particularidades e respectivas necessidades logísticas no transporte dos alunos, que estudam
na Rede Municipal de Ensino.
O serviço prestado deverá ocorrer nos horários, locais e itinerários especificados em
cronograma a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação na ordem de serviço,
podendo ocorrer inclusive nos sábados, domingos e feriados.
8.1. A Empresa Vencedora apresentará na época da contratação, ao fiscal do contrato, toda a
documentação exigida do veículo e do motorista, como: CRV - Certificado de Registro de
Veículos, CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de veículos, em nome da empresa,
Vistoria do Veículo, Habilitação do motorista.
8.2. - Deverá ser apresentado todo os veículos para serem vistoriados;
8.2.1 – Para vistoria dos veículos, a licitante deverá apresentar:
a) Cópia do Documento de Licenciamento do Veículo com data de validade vigente;
b) Cópia da Documentação do Condutor do Veículo (CNH na Categoria “D” ou “E”);
c) Contrato(s) assinado(s) com os(as) proprietários(as) do(s) veículo(s) ou prova de vinculo
entre a licitante e o proprietário do veículo, devendo estes contratos/prova de vínculo ser
com assinaturas das partes com reconhecimento de firma em cartório, e acompanhado dos
documentos de identificação do(a) proprietário(a) do veículo (RG, CPF, Comprovante de
Residência). Obs.: somente quanto o veículo não for de propriedade da licitante.
d) Contrato assinado com o condutor e a licitante ou prova de vinculo entre o mesmo,
devendo estes contrato/prova de vínculo ser com assinaturas das partes com reconhecimento
de firma em cartório, e acompanhado dos documentos de identificação (RG, CPF,
Comprovante de Residência). Obs.: Caso o condutor) seja vinculado ao proprietário de veículo
subcontratado pela licitante, a licitante deve apresentar a documentação que comprove o
vínculo entre as partes.
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e) Documento formal com o timbre da licitante solicitando a Autorização da Administração
para a subcontratação do veículo e de condutor que não são de seu quadro efetivo. Fica a
critério da Administração a aceitabilidade da subcontratação, sendo que será da licitante a
responsabilidade total pela execução dos serviços eventualmente contratados advindos do
objeto deste Certame, bem como dos eventualmente executados por seus subcontratados.
Obs.: somente quanto o veículo não for de propriedade da licitante e/ou o condutor não
pertencer respectivamente ao patrimônio e quadro efetivo da licitante.
A contratada poderá subcontratar apenas um veículo para a prestação dos serviços.
8.2.3 - O não cumprimento dos itens 9.1 e 9.2 pela empresa vencedora caracteriza
desclassificação automática da empresa, devendo a Prefeitura Municipal de Mirante-Ba
convocar (caso tenha) o segundo colocado no certame para cumprir a mesma obrigatoriedade
dentro de um prazo de até 03 (três) dias úteis;
8.2.4 - Não será permitido a subcontratação de mais de 01 (um) veículo pela(s) licitante(s), ou
seja, caso a Licitante necessite de mais de um veículo para a prestação dos serviços em que foi
declarara vencedora, deverá comprovar que os mesmos são de sua propriedade no momento
da vistoria para avaliação dos veículos que irá prestar os serviços, sendo, neste caso, vetada a
subcontratação dos serviços.
8.3. Substituir o veículo por outro que possua as mesmas características, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas contados da solicitação pelo fiscal do contrato, caso ocorra algum
imprevisto no veículo licitado, durante a execução do contrato de prestação de serviços
oriundo da licitação em referência, sob pena de pagamento de multa no valor de 1%(um por
cento) do valor do contrato por dia de inadimplência.
8.4. Durante a execução dos serviços a contratante poderá alterar o roteiro, e, por
conseguinte a quilometragem, para mais ou para menos, (de acordo com o artigo 65, inciso II,
§1º, da Lei 8666/93).
8.5. A medição da quilometragem deverá ser feita a partir do primeiro ponto de embarque
até o ponto de desembarque dos alunos (escola) e vice versa. Essa será feita tendo como
parâmetro o georreferenciamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação.
9. DO PREPOSTO
9.1. A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração, durante o período de
vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o
qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, nº do
CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação
profissional.
9.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos
serviços prestados.
10. DAS SANÇÕES
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10.1 . A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com o Município de Mirante/BA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais;
10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a Administração aplicará à
CONTRATADA, as seguintes sanções:
a) Advertência por escrito;
b) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação devidamente
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº
5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em celebrar o contrato,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando
inexecução total das obrigações acordadas;
c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura referente ao mês em
que for constatado o descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de
Referência ou no termo contratual, ressalvadas aquelas obrigações para as quais tenham sido
fixadas penalidades específicas;
d) Consideram-se infrações contratuais leves, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e
multa de 0,25% do valor do contrato:
I - Utilizar veículo fora da padronização;
II - Fumar ou conduzir acesos cigarros e assemelhados;
III - Conduzir o veículo trajado inadequadamente;
e) Consideram-se infrações contratuais médias, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e
multa de 0,5% do valor do contrato:
I - Desobedecer às orientações da fiscalização;
II - Faltar com educação e respeito para com os alunos transportados e o público em geral;
III - Abastecer o veículo, quando estiver transportando usuários;
IV - Deixar de realizar a vistoria no prazo estabelecido;
V - Manter o veículo em más condições de conservação e limpeza;
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VI - Deixar de comunicar à Administração as alterações de endereço e telefone do contratado;
f) Consideram-se infrações contratuais graves, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita e
multa de 1% do valor do contrato:
I - Operar sem o selo de vistoria, ou com selo de vistoria vencido;
II - Alterar ou rasurar o selo de vistoria;
III - Confiar a direção dos veículos a motoristas que não estejam devidamente autorizados
pela Administração;
IV - Negar a apresentação dos documentos à fiscalização;
V - Não providenciar as vistorias veiculares determinadas pela Administração;
VI - Transportar passageiros não autorizados pela Administração;
VII - Trafegar com veículos em condições que comprometam a segurança;
VIII - Conduzir veículos com imprudência ou negligência;
IX - Não cumprir com os horários e rotas determinadas pela Secretaria Municipal de Educação.
g) Consideram-se infrações contratuais gravíssimas, imputadas ao contratado, puníveis com
advertência escrita, multa de 10% (dez por cento) e rescisão contratual:
I - Deixar de operar os trajetos sem motivo justificado pelo período de 02 (dois) dias letivos;
II - Colocar em operação veículo não autorizado, sem motivo justificado;
III - Trafegar com portas abertas;
IV - Conduzir veículos sob efeito de bebida alcoólica, independentemente do nível de
alcoolemia, ou sob efeito de drogas ilícitas ou sob qualquer condição que comprometa a
plena saúde física e mental, inclusive quando em decorrência de medicamentos;
V - Operar com veículos que não contém os requisitos legais para o transporte de escolar;
VI - Conduzir veículos sem a habilitação e os demais requisitos exigidos para o transporte de
escolar;
VII - Assediar sexual ou moralmente os usuários do transporte escolar;
VIII - Conduzir veículos com operações de alto risco para os usuários;
IX - A prática de qualquer ato não condizente com os princípios que regem a Administração
Pública ou a prestação dos serviços públicos.
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i) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de rescisão
contratual por culpa da CONTRATADA.
10.3. As irregularidades ou ilegalidades detectadas na prestação dos serviços serão
processadas mediante abertura de processo administrativo, oportunizando a defesa e demais
recursos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais disposições
aplicáveis;
10.4. A Administração poderá unilateralmente, com despacho fundamentado e por motivo
considerado relevante, levando em consideração a gravidade do fato, a presteza dos
contratados na solução dos problemas apontados, o histórico de infrações, e, principalmente,
o grau de risco a que os usuários foram expostos, afastar imediatamente o contratado ou
exigir o afastamento do condutor e, até solução do processo administrativo.
10.5. As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de
forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis;
10.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração;
10.7. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATADA continuará
efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído
à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da
eventual garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente.
10.8. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do
serviço/fornecimento dos produtos advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
10.9. As sanções aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no SICAD, nos
termos dos procedimentos inerentes ao Município de Mirante/BA.
11. DAS NORMAS TÉCNICAS – CONDUTORES
11.1. Para desempenho das atividades objeto do presente Termo de Referência serão
necessários os seguintes profissionais, com experiência/formação e atribuições mínimas
relacionadas abaixo.
11.2. Motorista devidamente habilitado nas categorias D ou E para transporte escolar de
alunos, atendendo o quanto dispõe o art. 138 do CTB, quais sejam:
I - ter idade superior a vinte e um anos;
II - ser habilitado na categoria D;
III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os doze últimos meses;
11.3.1 A comprovação de que os condutores pertencem ao quadro da empresa deverá ser
feita através de uma das seguintes formas:
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a) Carteira de Trabalho;
b) Contrato de prestação de serviços;
c) Contrato de Trabalho registrado na DRT.
12 DOS UNIFORMES - A licitante vencedora deverá fornecer uniformes completos, novos, a
todos os profissionais, no início da prestação dos serviços, e extraordinariamente sempre que
estiverem em mau estado de conservação, conforme descrição: camisa gola polo, calça jeans,
sapato fechado, crachá de identificação, com foto do motorista.
13 FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE
13.1 Os pagamentos pela execução dos serviços serão efetuados após análise e conferência
da medição da quilometragem rodada e dias trabalhados, tendo como parâmetro o
georreferenciamento realizado, por representante designado pela Secretaria Municipal de
Educação. Será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a prestação de serviço e
emissão da Nota Fiscal, e somente após assinatura do contrato.
13.2 O CONTRATANTE reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que
sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
13.3 O preço aqui pactuado será fixo, podendo ser reajustado após 12 meses, conforme o
Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, salvo quando, por algum fato ou motivo
excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto ao
CONTRATANTE, as obrigações para uma das partes tornem-se demasiadamente onerosas,
constatando-se deste modo, uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
13.4 Caso ocorra o fato descrito na subcláusula “16.3” a CONTRATADA deverá solicitar
formalmente ao CONTRATANTE o reajuste do valor pactuado, acostando os devidos
documentos que sustentem a procedência do pleito;
13.5 Munida da solicitação e documentos, e após estudo de mercado que comprove a
situação fática descrita, o setor responsável encaminhará o processo à Procuradoria Geral do
Município para parecer jurídico.
13.6 Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por
parte do CONTRATANTE e haverá, em consequência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.
14 PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: no máximo 15 (Quinze) dias corridos
após assinatura do contrato e recebimento da respectiva ordem de serviço pelo (s) licitante
(s) vencedor (es).
15 DOS VEÍCULOS E VISTORIA
15.1 Deverão ser observadas as especificações dos arts. 136 a 139 do Código de Trânsito
Brasileiro, bem como às especificações dos itens.
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15.2 Os veículos deverão estar com a documentação em dia, o que se comprova mediante a
exibição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, atualizado.
16 DOS EQUIPAMENTOS:
16.1 Os veículos destinados ao transporte escolar terão seus equipamentos obrigatórios
previstos em legislação específica, consoante o art. 4º da Resolução CONTRAN (Conselho
Nacional de Trânsito) nº. 14/98, alterada pelo art. 3º, Resolução do CONTRAN nº. 87/99;
16.2 Lanternas: luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades da parte superior
dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira CTB,
art. 136, V;
16.3 Cintos de segurança: em número igual à lotação, conforme art. 136, inc. VI do CTB e Res.
49/98, anexo, nº 2, item 3.1.4 da resolução;
16.4. Pneus em condições de segurança conforme Res. CONTRAN nº. 14/98;
16.5. Para os escolares: pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros
de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroceria, com
o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroceria pintada na cor
amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas; equipamento registrador instantâneo
inalterável de velocidade e tempo; lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na
extremidade superior da parte traseira; cintos de segurança em número igual à lotação;
outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN (CTB, art. 136).
16.6. Veículo em estado que ofereça conforto e segurança aos usuários, mantendo-os sempre
limpos e higienizados;
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
18.1. Prestar serviço de transporte de alunos, na forma prevista neste edital, nas normas
técnicas aplicáveis e no contrato;
18.2. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art.
55, inc. XIII, da Lei nº 8.666/1993, inclusive as condições de cadastramento no SICAD, o qual
será observado mensalmente, quando dos pagamentos.
18.3. Zelar pelas condições plenas de segurança e higiene dos veículos, bem como segurá-los
adequadamente, na forma prescrita em lei e neste termo;
18.4. Observar os roteiros e horários determinados pelo Município, inclusive quando houver
alteração dos mesmos, durante a vigência do contrato;
18.5. Empregar pessoal devidamente qualificado.
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18.6. Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para
representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos
operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.
18.7. Substituir o empregado por outro que atenda às mesmas exigências feitas com relação
ao substituído, de forma a evitar a interrupção dos serviços, qualquer empregado cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios, no prazo máximo de até 24 horas.
18.8. Comunicar a Secretaria de Educação quando houver substituição de motoristas, o
mesmo deverá ter a capacitação exigida no contrato. O não cumprimento acarretará em
multa de 1% (um por cento) do valor do contrato por dia por inadimplência.
18.9. Manter os seus empregados, quando da prestação do serviço objeto do contrato usando
uniforme e crachá de identificação com foto do motorista.
18.10. Orientar o condutor do veículo de transporte escolar, que é de inteira responsabilidade
dele a exigência do uso do cinto de segurança pelos usuários transportados, conforme consta
nos Artigos 65 e 167 do Código de Trânsito Brasileiro.
18.11. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção
de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços.
18.12. Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo
pagamento de salários e pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e
previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, bem como
quaisquer outros oriundos, derivados ou conexos com este contrato, ficando ainda, para
todos os efeitos legais, declarado pela LICITANTE VENCEDORA, a inexistência de qualquer
vínculo empregatício entre seus empregados e o Município de Mirante - BA.
18.13. Manter arquivo com toda a documentação relativa à execução dos serviços
contratados, inclusive às concernentes ao cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias, que quando solicitadas deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de
Educação para consulta.
18.14. Sujeitar-se à fiscalização ampla e irrestrita do Município de Mirante, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas;
18.15. Cumprir as determinações formais ou instruções complementares da FISCALIZAÇÃO;
18.16. Cumprir os prazos previamente estabelecidos com a FISCALIZAÇÃO para a execução de
serviços;
18.17. Comunicar por escrito à Contratante todas as ocorrências que possam a vir embaraçar
os serviços contratados e prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
18.18. Dar ciência à Fiscalização do Contrato de qualquer anormalidade que verificar na
execução do serviço.
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18.19. Entregar cópia da documentação regular (CRLV, habilitação do motorista, entre outros
que possam vir a ser necessários) no momento da contratação e sempre que solicitado no
setor de transportes da Secretaria Municipal de Educação;
18.20. A utilização de caronas em quaisquer dos veículos legalmente contratados é
terminantemente proibida durante a execução dos serviços demandados pela Rede Municipal
de Ensino.
18.21. Fiscalizar a conduta de seus respectivos motoristas na ação de dirigir e demais ações
relativas ao trabalho executado, de forma a manter a segurança dos passageiros, quanto aos
níveis de velocidade nas vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento,
ocasião em que tomará as providências necessárias para a regularização da situação e não
repetição dos fatos que gerarem as reclamações.
18.22. Substituir os veículos quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela Contratante,
providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação do translado
interrompido.
18.23 Só será permitido o contrato de comodato, em caso de necessidade de manutenção de
veículo, por um período máximo de 30 dias, desde que seja com prévia e expressa autorização
do Fiscal do Contrato, assim como, deverá ser observado todas as exigências previstas no
presente termo de referência e no contrato a ser assinado.
19 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1. Disponibilizar o local e os meios para a execução dos serviços.
19.2. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
19.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante
especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.
19.4. Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção.
19.5. Proporcionar meios para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos
prazos e condições estabelecidas no contrato;
20 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1 A responsabilidade para fiscalização dos serviços prestados ficará a cargo de servidor
designado pelo contratante. Que irá acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, procedendo
ao atesto das respectivas faturas, devendo rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
executados em desacordo com as respectivas especificações, com as ressalvas e/ou glosas
que se fizerem necessárias, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à
execução dos serviços;
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a. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no curso do
fornecimento da prestação do serviço, determinando o que for necessário à sua regularização;
b. Receber, conferir e aprovar ficha de medição;
c. Indicar as áreas com respectivos endereços de localização onde os serviços serão
executados;
d. Solicitar à CONTRATADA todas as providências necessárias ao bom andamento dos
serviços;
e. Solicitar a substituição do empregado da CONTRATADA que não estiver desempenhando
suas atividades a contento, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
f. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA ou por seus prepostos;
g. Autorizar a emissão da Nota fiscal, realizar conferência da mesma e encaminhar para
pagamento;
h. Suspender o pagamento da nota fiscal/fatura sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da empresa contratada, até a completa regularização;
i. Aplicar à CONTRATADA as penalidades legais e contratuais cabíveis.
21 DETERMINAÇÕES ADICIONAIS
21.1 O valor total estimado da licitação é aquele obtido a partir da média entre cotações de
serviços de mesma natureza, referenciados no respectivo Termo de Referência, obtido
através de pesquisa junto ao mercado, conforme cotações que compõe o processo.
21.2 A quilometragem prevista constitui uma estimativa, podendo haver acréscimo ou
diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção das rotas,
considerando as mudanças constantes nas demandas da unidade requisitante.
21.3 Na eventualidade de serem criadas linhas regulares que atendam as rotas, objeto desta
Licitação, e/ou no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este
fim, ficará interrompida a Prestação do serviço, devendo, entretanto, os contratados serem
informados com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, sem direito a receberem
qualquer tipo de indenização.
21.4 Caberá à Secretaria Municipal de Educação ou demais órgãos da administração pública
especializados no serviço de transporte, a responsabilidade de fiscalizar os veículos, objeto
desse Edital, no decorrer da prestação dos serviços, fazer a vistoria nos veículos contratados
com a finalidade de verificar se permanecem nas condições originais de segurança e bom
estado de manutenção.
21.5 Os serviços serão executados em veículos que trafegarão em estradas pavimentadas ou
não e deverão apresentar bom estado de uso e conservação e estarem disponíveis para
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execução dos serviços, após a comunicação formal da Secretaria Municipal requisitante da
licitação, sendo que os serviços serão executados nos dias, horários e locais estabelecidos pela
Secretaria Requisitante, podendo haver alterações dos mesmos, desde que haja necessidade.
21.6 Os serviços deverão ser executados também aos Sábados, Domingos e Feriados, quando
assim for requisitado, atendendo as necessidades e ao calendário de atividades determinado
pela Secretaria Municipal de Educação.
21.7 Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de
responsabilidade da empresa contratada.
21.7.1 O Valor Estimado para cada um dos Itinerários relacionados pela Unidade Requisitante
será obtido através de Valor Total Mensal, observando a quilometragem ou diária, conforme o
caso, prevista para cada item, determinado pela Secretaria Municipal requisitante da licitação;
21.7.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor por quilômetro superior ao
Teto Financeiro (valor por quilômetro) determinado pela Secretaria Municipal requisitante da
licitação e relacionados, respectivamente em cada Lote, conforme Anexo – Dos Lotes /
Especificações dos serviços objeto dos serviços de transporte;
21.7.3 O valor constante do subitem anterior será pago, mensalmente, à Contratada, em até
30 (trinta) dias corridos após a emissão da nota fiscal.
21.7.4 A contratada deverá manter as Certidões Negativas de Débito atualizadas as quais
deverão ser apresentadas juntamente com a Nota Fiscal.
21.8 Assistirá a Contratante o direito de rejeitar qualquer empregado da Contratada e solicitar
sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas funções
e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da
Contratante.
21.9. A Contratada garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados,
cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos
resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da
Contratante.
21.10. Caso a contratada cause danos à administração ou esta seja condenada a indenizar
terceiros por danos causados por prepostos da contratada, o valor da indenização será
descontado dos créditos da contratada, na ocasião do seu pagamento, o que fica desde já
pactuado. Observado o direito à ampla defesa e contraditório.
21.11. A Contratada deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá em
período normal de expediente à disposição, para representá-la junto à Contratante, o qual
terá amplos poderes para responder pelos serviços a serem contratados, sendo responsável
pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer comunicação
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junto à Contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da Contratada que não o
preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou manifestar-se por atos ou
decisões da Contratada e/ou contratante.
21.12. Faltas sem justificativa plausível (acidente, saúde) que ocorrerem nas sextas, segundasfeiras, nas vésperas ou no pós-feriados, serão descontadas da CONTRATADA em dobro e
estarão passíveis de notificação e todos os demais trâmites de punição previstos no contrato;
21.13. Os carros contratados poderão ser solicitados para vistoria, apreciação e averiguação
de irregularidade a qualquer tempo.
22. VISITA TÉCNICA
a) Será permitida visita técnica das linhas licitadas, realizada por profissional responsável pela
empresa, acompanhado por servidor determinado pela Coordenação de Transporte da
Secretaria Municipal de Educação, a fim de maiores conhecimentos dos roteiros licitados;
b) A visita ao local das linhas licitadas deverá ser agendada pelo telefone (77) 3468-1029;
b) Todos os custos associados à visita técnica serão de inteira responsabilidade do
Concorrente;
c) A realização da visita técnica não se consubstancia em condição para a participação na
licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas não
serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores.
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021
OBJETO: contratação de empresa para prestação de transporte escolar no Município de Mirante-BA, conforme especificações descritas no
termo de referência anexo a este edital.
V. TOTAL
LINHA

KM/DIA

CAPAC.

Passagem, Estaleiro, Lagoa de
Udorico, Mirante - Matutino
Passagem, Lagoa de Udorico,
Malhada Grande, Mirante Queimadas, Bagre, Sete Voltas,
Mirante - Matutino
Serrinha, Queimadas, Bagre,
Mirante - Vespertino
Toca da Onça, Bananeira, Jibóia,
Mirante - Vespertino
Pindoba, Barreirinho, Areião Matutino

34,5

07

Barreirinho, Areião - Vespertino

08

Barreiro, Areião – Vespertino

09

Congresso, Poço Redondo, Areião
– Matutino
Gavião, Volta do Rio, Areião Matutino

01
02
03
04
05
06

10

ITINERARIO

V. POR KM

QUANT.

ROTA

17 alunos

1

34

10 alunos

1

29

10 alunos

1

43

24 alunos

1

40

51 alunos

1

51

13 alunos

1

44

6 alunos

1

37,5

44 alunos

1

41

05 alunos

1

34

10 alunos

1

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

V. DIARIO
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Gavião, Juazeiro, Curral do Meio,
Volta do Rio, Areião – Vespertino
Barreiro das Pombas, Volta do Rio,
Gavião, Jurema, Colégio Tiradentes
Volta do Rio, Gavião, Zé de Omero,
Cascalho, Cágados – Vespertino

58

35 alunos

1

13

09 alunos

1

60

12 alunos

1

14

Califórnia, Mirante – Vespertino

64

39 alunos

1

15

Troncos, Serra de Zé Lino,
Califórnia - Vespertino
Lagoa Grande, Poço Redondo,
Cervo Bravo, Entrada Barreirinho,
Califórnia - Matutino

55

12 alunos

1

33

11 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Lagoa Grande, Califórnia, Estrada
do Areião, Barreirinho, Escola
Florêncio José – Vespertino

46

10 alunos

1

Dificil
Acesso

22

18

Curral do Meio, Lontra, Colégio
Jânio Quadros - Vespertino

26

08 alunos

1

Dificil
Acesso

22

19

Patos, Val Porto, Melancieira –
Matutino
Patos, Val Porto, Melancieira –
Vespertino
Baraúna, Mutuca, Assentamento,
Lagoa do Dionísio, Barra do
Engano, Melancieira - Matutino

13

15 alunos

1

13

23 alunos

1

31

16 alunos

1

Dificil
Acesso

22

46

12 alunos

1

Dificil
Acesso

22

11
12
13

16

17

20

21

22

Baraúna, Mutuca, Assentamento,
Barra do Engano, Melancieira Vespertino

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
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23

Piancó, Jacaré, Porcos,
Salgadinha, Melancieira - Matutino
Jacaré, Porcos, Salgadinha,
Melancieira - Vespertino
Paracatu, Assentamento, Tatu,
Barra do Engano – Matutino
Paracatu, Assentamento, Tatu,
Barra do Engano - Vespertino
Braga, Sete Voltas, Umbuzeiro,
Porcos, Vazante, Braguinha,
Fazenda Nova, Baraúna, Mutuca,
Assentamento – Vespertino

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

59

23 alunos

1

56

40 alunos

1

34

11 alunos

1

34

10 alunos

1

79

14 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Paracatu, Braguinha, Barra do
Engano, Tatu, Melancieira matutino

31

32 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Paracatu, Braguinha, Barra do
Engano, Tatu, Melancieira vespertino

31

23 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Tatu, Braga, Sete Voltas,
Salgadinha, Melancieira - Matutino
Salgadinha, Melancieira, Patos,
Assentamento Cristiane, Mirante Vespertino

35

05 alunos

1

76

48 alunos

1

32

Gentil, Campo da Volta - Matutino

30

16 alunos

1

33

Gentil, Brejinho, Campo da Volta Vespertino

49

03 alunos

1

24
25
26

27

28

29

30
31

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
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34

35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

45

Campo da Volta, Pinhões, Cavada,
Brejinho, Campo Alegre,
Salgadinha, Melancieira - Matutino
Zé Valério, Campo da Volta,
Corredor, Pinhões, Cavada,
Brejinho, Santa Maria, Salgadinha,
Melancieira vespertino
Pinhões, Corredor, Campo da Volta
(matutino)
Lagoa Negra, Zé Valério, Campo da
Volta - Matutino
Lagoa Negra, Zé Valério, Campo da
Volta - Vespertino
Pinhões, Corredor, Campo da Volta
(vespertino)
Braguinha, Umbuzeiro, Barra do
Engano, Melancieira,
Assentamento, São Domingos,
Mi
t Cavada,
N t
Pelado,
Assentamento,
Mirante – Matutino
Baixas, Pelado, Cavada,
Assentamento, Lagoa da Pedra,
Onça, Lameiro, Rabudo, Mirante –
Vespertino
Fazendinha, Barra da Purificação,
Changó, Duas Irmãs, Fazenda
Nova - Vespertino
Queimadas, Canto Rico, Pau Ferro,
Tabua, Macacos, Albino, Mirante Vespertino

60

20 alunos

1

Dificil
Acesso

22

79

32 alunos

1

Dificil
Acesso

22

31,5

11 alunos

1

28

10 alunos

1

28

05 alunos

1

35

04 alunos

1

86

48 alunos

1

35

46 alunos

1

48

46 alunos

1

76

42 alunos

1

56

11 alunos

1

Dificil
Acesso

22

87

39 alunos

1

Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
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46
47
48

Cágados, Mirante – Vespertino
Esmeraldo Meira, Lameiro, Pé do
Morro, Grama, Mirantinho, Salina Vespertino
Laranjeira, Lagoa da Pedra, Tabua
- Matutino

56

42 alunos

1

86

20 alunos

1

82

10 alunos

1

49

Acre, Paraíso - Matutino

26

12 alunos

1

50

Acre, Rancador – Vespertino

18

10 alunos

1

51

Fazendinha, Rancador, Duas Irmãs,
Lagoa da Pedra, Mirante –
Laranjeira, Espirito Santo, Mirante –
Vespertino
Laranjeira, Tabua, Gameleira,
Grama, Gongo, Mirante - Noturno

84

18 alunos

1

33

16 alunos

1

74

21 alunos

1

54

Vazante - Areião (matutino)

28

03 alunos

1

55

Vazante – Areião (vespertino)

28

03 alunos

1

52
53

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso
Dificil
Acesso

22

22

22
22
22
22
22
22
22

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do Anexo I – Especificações
Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias.________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) (Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º
XXX.XXX.XXX-XXX
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE MIRANTE E A EMPRESA _______
O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia, estabelecida à Avenida Manoel Messias de
Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, CEP: 45.255-000, Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º
16.416.521/0001-64, neste ato representado pelo Ilm.º Wagner Ramos Lima, Prefeito
Municipal, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e _____________, CNPJ:
____________: Representada neste ato por ____________brasileira, maior, Portador da
cédula de identidade: ___________, empresa situada à ______________; aqui denominado
CONTRATADA, por força do Pregão Eletrônico nº 039/2021 e sua homologação e adjudicação
pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e acordados a celebração do
presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes:
1 - DO OBJETO DO CONTRATO
Contratação de empresa para prestação de transporte escolar no Município de Mirante-BA,
conforme especificações descritas no termo de referência anexo a este edital.
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização do fornecimento/prestação de
serviços, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus
anexos, os seguintes documentos:
2.1.2 - Proposta da Contratada.
2.1.2 – Ata de Julgamento
2.2 Os documentos referidos em 2.1 são considerados suficientes para, em complemento a
este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
3 - DA VIGÊNCIA
3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até 31 de dezembro de 2021.
3.2 4 – DO PREÇO
4.1 - O preço total para a prestação do serviço objeto deste contrato é o apresentado na
proposta da contratada, o qual totaliza o valor de R$ _____ (__________), conforme Anexo I
deste contrato.
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídas no
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da contratada,
conforme previsto no edital.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HMUBGIUR5BAQNVUMHRUTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
43 - Ano - Nº 3144

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte Alegre
4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente para o
exercício financeiro de 2021, a saber:
UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
12.361.50.2.013 - Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação
12.361.50.2.016 - Manutenção da Secretária de Educação
12.361.50.2.021 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
12.361.50.2.022 - Manutenção da Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
12.361.50.2.023 - Manutenção da Ensino Fundamental - MDE 25%
12.361.50.2.025 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE / PETE
12.361.50.2.030 - Manutenção do PDDE
12.362.50.2.026 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio/Superior
12.362.50.2.062 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Médio – PETE
12.365.50.2.019 - Manutenção da Educação Infantil/Creches - MDE 25% / FUNDEB 60%
12.365.50.2.061 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil – PNATE
12.366.50.2.027 - Manutenção do Programa do Brasil Alfabetizado
12.366.50.2.029 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – EJA
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos: 0, 1, 4, 15, 18, 19, 22, 24

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 – O presente contrato terá vigência até __ de __________ de 2021, contado a partir da

assinatura contratual.
5.2 Os serviços deverão ser prestados de forma parcelada, durante o exercício 2021,
conforme solicitação expressa da Secretaria solicitante, em até 02 (dois) dias após cada
solicitação. O prazo começa a correr no momento em que a contratada tiver ciência da
solicitação.
5.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
- provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da
conformidade do produto com as especificações do objeto licitado; - definitivamente, em até
15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do produto e consequente aceitação.
5.4. A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do
Município, designado(s) para esse fim, que realizará (ão) a atestação de conformidade da
entrega do(s) produto(s). Será permitida a assistência de terceiros.
5.5. O atraso ou a inexecução, mesmo que parcial, no cumprimento desta cláusula ocasionará a
aplicação das penalidades legais à contratada.
5.6. Verificada a não conformidade de algum dos serviços, a contratada deverá promover as
correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades
previstas no Edital do Pregão Eletrônico.
5.7. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto”.
5.8. O pagamento será efetuado de acordo com a prestação dos serviços, e mediante a
comprovação das notas fiscais, por meio de Transferência Eletrônica em até 30 dias, na conta
corrente de titularidade do CONTRATADO.
5.9. O pagamento será efetuado contra empenho, até 30 (trinta) dias após a prestação do
serviço solicitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestação do servidor
responsável pelo recebimento.
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5.10. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização,

a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Serviço, a fim de se acelerar o
trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
5.11. Nenhum pagamento será efetuado à contratada na pendência de atestação de
conformidade da entrega do(s) produto(s) e de cumprimento das obrigações contratuais
assumidas.
6 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
6.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em
parte, sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão
do ajuste.
7 - DAS RESPONSABILIDADES
“A CONTRATADA FICA OBRIGADA A:
7.1 Fornecer o material referido no Edital, conforme o modo e tempo convencionados;
7.2 Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou defeitos
ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe diminuam o valor,
mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão do vício existente ao
tempo da entrega;
7.3 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes
do presente contrato;
7.4 Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e
qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2021”.
7.5 A recusa pela contratada em entregar o produto adjudicado acarretará a multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da proposta.
7.6 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 (zero
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre
o valor total que lhe foi adjudicado.
7.7 O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da obrigação.
7.8 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a contratada, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e
descredenciado do cadastro do Município, nos casos de:
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
e) comportamento inidôneo;
f) cometimento de fraude fiscal;
g) fraudar a execução do contrato;
h) falhar na execução do contrato.
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7.9 Para aplicação das penalidades previstas nos subitem 4 desta cláusula,
7.10 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93.
7.11 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.12 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.
8 – DAS PENALIDADES
8.1 - O não fornecimento dos produtos ou serviços nos prazos determinados pela
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de meio
por cento sobre o valor do contrato.
8.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma
descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
8.3 – Às eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá
caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham
a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço.
8.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito de
licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto
no edital, contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato.
8.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas
nos subitens precedentes.
8.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
8.7 - Requisitado o produto ou serviço da empresa vencedora, não entregando esta no prazo
previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa
vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens acima.
9 – DA RESCISÃO
9.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram
quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da
lei federal nº 8.666/93 e suas alterações.
9.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art.
78 da lei federal nº 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao
pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato.
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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10.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no fornecimento
contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa surgir em
decorrência do mesmo.
10.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações,
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração pública.
11 - DA TOLERÂNCIA
11.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste
contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma
tolerância houvesse ocorrido.
12 – DO FORO
12.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Poções-Ba, dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixoassinadas, a tudo presentes.
Mirante-Bahia, __ de ______de 2021.

______________________________
WAGNER RAMOS LIMA
Prefeito Municipal de Mirante-Ba
CONTRATANTE

________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
______________________________
CPF N.º
_____________________________
CPF N.º
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021

A
empresa
_____________________________,
inscrita
no
CNPJ/MF
nº.
__________________, com sede à _______________________________, representada pelo
Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no
CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
Local e data, de ____________________________________

(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL )
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 039/2021

Nome da Empresa ____________________(CNPJ) ,com sito à _________, declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores).

Local e Data,_____________________ de__________________ de

____________________________________________
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ
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APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Mirante, por meio do seu corpo técnico de suas
Secretarias Municipais, elaborou o Plano Municipal Setorial de Saneamento Água e
Esgoto que apresenta a situação atual do abastecimento de água e esgotamento,
contendo

o

diagnóstico

situacional

dos

aspectos

jurídico

institucionais,

administrativos, econômicos e sociais da prestação desses serviços, aspectos
estruturais, operacionais e de planejamento, bem como a elaboração dos
prognósticos e análise de alternativas para a melhoria da gestão dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo a definição das diretrizes,
dos objetivos e das metas para a universalização destes serviços no Município.
Mais especificamente, na etapa de diagnóstico, foram identificados o estágio
atual da prestação de serviços e seus benefícios, bem como suas deficiências e
causas, em particular as relacionadas à regularidade, material, e forma da
organização jurídico institucional, a situação da oferta e do nível de atendimento, as
condições de acesso, qualidade da prestação, bem como os seus impactos para a
sociedade, refletidos no perfil socioeconômico e no quadro epidemiológico de saúde
da população.
Os temas centrais envolveram também a organização ou adequação da estrutura
municipal para o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação, a fiscalização
e o controle social, em que se insere, particularmente, a promoção da gestão
associada, via convênio de cooperação com o Estado da Bahia, para a prestação
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário por intermédio da
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA.
Na formulação dos programas, projetos e ações, além da correlação com os
objetivos e metas traçadas, buscou-se observar, na medida do possível, as
condições básicas que permitam preservar a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços e a sustentabilidade dos
mesmos no tempo. Integram também os prognósticos a definição de ações para
emergências e contingências, a proposição de mecanismos e procedimentos para a
avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas.
5
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1

Considerações Iniciais
As discussões acerca da implantação de políticas de saneamento básico no

Brasil se remetem ao início do século XX, quando a frente do movimento eugênico
brasileiro, que era considerado símbolo de modernidade e uma ferramenta científica
capaz de colocar o Brasil no trilho do progresso, trouxe as primeiras preocupações
com a educação higiênica e sanitária.
Com as transformações oriundas da revolução industrial por meio da formação
ocorreu a ocupação das regiões periféricas das cidades, sem o mínimo de estrutura
sanitária, que resultaram em diversos problemas de salubridade.
O saneamento dessa forma pode ser compreendido como o conjunto de
condutas

destinadas

a

melhorar

as

condições

de salubridade ambiental,

responsáveis por contemplar diversas ações voltadas à melhoria da qualidade da
água, tratamento e disposição de resíduos, drenagem de águas pluviais, controle de
vetores, ações estas que promovam a cidadania, saúde e bem-estar da população.
O Plano Municipal Setorial de Saneamento Água e Esgoto de Mirante contempla
de forma segregada os componentes de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, ficando para estudo posterior os trabalhos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Respeita-se
assim a Lei Nacional de Saneamento Básico – LNSB que permite sua elaboração
em separado.
O Plano Municipal Setorial de Saneamento Água e Esgoto de Mirante elaborado
pelo município e o processo de elaboração desse Plano contou com a participação
da comunidade, fator considerado imprescindível para a sua consecução, e por
técnicos do município.
O presente Plano, doravante denominado PLANO MUNICIPAL SETORIAL DE
SANEAMENTO ÁGUA E ESGOTO, abrange os serviços de abastecimento de água
e esgotos sanitários, sendo elaborado com base em estudos e informações
fornecidas pela concessionária, órgãos municipais e estaduais. É oferecido para
7
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discussão e aprovação pelo Município, conforme previsto na Lei Federal n°
11.445/07, artigo 19, que estabelece as diretrizes a serem seguidas no
planejamento.
O PLANO MUNICIPAL SETORIAL DE SANEAMENTO ÁGUA E ESGOTO tem
por objetivo estabelecer o planejamento de ações e projetos de saneamento de
maneira que estejam em concordância com os princípios norteadores da política
nacional e estadual de saneamento, assegurando recursos que garanta a expansão
gradual e progressiva do acesso aos serviços públicos de água e dos serviços de
esgotamentos

sanitário,

contribuindo

para

a

promoção

da

saúde

e

o

desenvolvimento do município.
Os principais estudos utilizados para a elaboração do PLANO SETORIAL foram:
a) Levantamento de informações fornecidas pela EMBASA juntamente com o
Município;
b) Plano de contingência elaborado exclusivamente para o PLANO SETORIAL,
considerando a continuidade dos serviços de água e esgotamento sanitário por
prestador no município.
c) Dados municipais: IBGE, Comitê de Bacias Hidrográficas regionais, Território de
Identidade Sudoeste Baiano, EMBASA, Prefeitura Municipal;
d) Dados da População censo 2010, com estimativas 2018: IBGE;
e) Qualidade da água fornecida para a população: dados da EMBASA relativa à
portaria de Consolidação GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da
Saúde.
f)

Projeção de População e Domicílios.

O PLANO SETORIAL será utilizado pelo município para:
a) Acompanhar o Contrato de Prestação de Serviços;
b) Integrar o Plano de Bacias;
c) Elaborar Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e
esgotos.
O PLANO SETORIAL deverá ser atualizado a cada 10 anos, ou, quando houver
alteração do Plano Diretor Municipal, na implementação de novos sistemas
8

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HMUBGIUR5BAQNVUMHRUTQW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Quinta-feira
21 de Outubro de 2021
57 - Ano - Nº 3144

produtores de água ou na implementação de novas estações de tratamento dos
esgotos.
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2
2.1

Mirante

Diagnóstico do Município
Dados Gerais
No período de 1744 a 1790, os bandeirantes André da Rocha Pinto, João da

Silva Guimarães e João Gonçalves da Costa iniciaram o desbravamento da região,
em busca das lendárias minas auríferas existentes na serra do Timorante. A
fertilidade das terras concorreu para a fixação dos descendentes de João Gonçalves
da Costa no local Boca do Mato. Formou-se, então, o povoado, que mais tarde veio
a chamar-se de Boa Nova, o qual foi elevado à categoria de município em 1921.
O município de Mirante foi desmembrado do município de Boa Nova, que
surgiu da ação desbravadora desses bandeirantes que explorava o curso do Rio de
Contas, encontrando assim as tribos dos índios Mongóis e imborés.
Mirante nasceu como distrito de Monte Alegre que em divisões territoriais
datadas de 31 de dezembro 1936 e 31 dezembro de 1937, figura no município de
Boa Nova.
Pelo decreto estadual nº 11089, de 30 de novembro de 1938, o distrito de
Monte Alegre passou a denominar-se Campo Grande.
Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31 de dezembro de 1943, confirmado
pelo decreto-lei estadual nº 12978, de 01 de junho de 1944, o distrito de Campo
Grande tomou o nome de Mirante.
Emancipada em 13 de junho de 1989, através da Lei Estadual nº 5023,
sancionada pelo então Governador Nilo Coelho, Mirante apareceu pela primeira vez
como aglomeração pertencente ao município de Boa Nova no censo demográfico
realizado em 1950, onde foi registrada uma população de 265 habitantes.
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Foto 1 – Vista da cidade de Mirante

Foto 2 – Entrada da cidade

Foto 3 – Prefeitura Municipal
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Foto 4 – Avenida Manoel Messias

Foto 5 – Casas antigas em Mirante

Distritos
Possui apenas o distrito sede (Mirante).

Municípios Limítrofes
Mirante faz divisa com os municípios de Contendas do Sincorá, Boa Nova, Bom
Jesus da Serra, Caetanos, Manoel Vitorino e Tanhaçu.

Figura 1 – Limites do município
Contendas do
Sincorá

Tanhaçu
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Fonte: https://portal.geo.sei.ba.gov.br/

2.2

Localização
Mirante está localizado entre as coordenadas de latitude -14º14´31´´ e

longitude 40º46´42´´, a uma altitude média de 420 m acima do nível do mar e
caracteriza-se pelo clima semiárido. Faz divisa com os municípios de Contendas do
Sincorá, Boa Nova, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Manoel Vitorino e Tanhaçu e
fica distante 486 Km de Salvador, capital do Estado da Bahia.
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Figura 2 - Território de Identidade Sudoeste da Baiano
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Fonte: SEI - Estatísticas dos Municípios Baianos, 2013.
Figura 3 - Localização do município na Bahia e no Brasil

Localização de Mirante na Bahia

Localização de Mirante no Brasil

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mirante_(Bahia)#/map/0

2.3

Aspectos geográficos
Mirante é um município da mesorregião Centro Sul Baiano e da microrregião

de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, no Brasil. Situado a uma altitude média
de 420 metros acima do nível do mar, sua área é de 1.061 km2. Sua tipologia
climática é semiárido, temperatura média anual de 23,3ºC. O período chuvoso
compreende os meses de novembro a março, com pluviosidade anual de 582,9 mm.
O solo é constituído por Luvissolos, Cambissolos e Latossolos e a sua
vegetação é do tipo Vegetação Caatinga Arbórea Densa, com palmeiras/Caatinga
Arbórea Densa, sem palmeiras/Caatinga Arbórea Aberta, com palmeiras. Sua
hidrografia é composta pela bacia hidrográfica do Rio de Contas e seus principais
rios são Rio de Contas, Rio Gavião, Ribeirão da Caveira, Riacho do Cipó e Rio do
Peixe.
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Sua população estimada para o ano de 2021 é de 8.264 pessoas,
apresentando uma densidade demográfica de 9,70 hab/Km², segundo o censo de
2010 (IBGE).

2.4

Bacia Hidrográfica
O município de Mirante pertence à Bacia do Rio de Contas, localizada na

região Hidrográfica do Atlântico Leste.
A bacia do rio de Contas é umas das dezesseis bacias hidrográficas do
estado da Bahia. Compreende os seus principais afluentes: rio Brumado, rio do
Antônio, rio Gongogi, rio Jequiezinho, rio Gavião, rio Sincorá e rio Jacaré.
Engloba um território de 55.334 km², com uma população em 1991 de
1.423.153 habitantes. O uso econômico é variado: irrigação, produção energética,
mineração e abastecimento das cidades situadas no perímetro.
É a maior bacia inteiramente situada no estado da Bahia, na qual estão
situados 86 municípios, um território que equivale a 10,2% do território estadual.
Limita-se a oeste com a bacia do rio São Francisco, a leste com o oceano
Atlântico, a sul com as bacias do rio Pardo e rio Colônia e o estado de Minas Gerais,
e a norte com as bacias do rio Paraguaçu e rio Jequiriçá.
O rio de Contas é um dos principais cursos d’água que banham o estado da
Bahia. Tem sua nascente na serra da Tromba, a 1.500 m de altitude, entre os
municípios de Piatã (Chapada Diamantina) e Abaíra, passa pelas cidades de Abaíra,
Jussiape, Brumado (passando pelo distrito de Cristalândia), Dom Basílio, Tanhaçu,
Jequié (onde foi erguida a Barragem da Pedra), Jitaúna, Ipiaú, Itagibá, Barra do
Rocha, Ubatã, Ubaitaba e Aurelino Leal, para finalmente ter a sua foz no oceano
Atlântico, em Itacaré.
Algumas barragens são de grande importância para a bacia, como a
Barragem de Anagé no Rio Gavião, Açude Brumado no Rio Brumado, e Barragem
de Cristalândia em Brumado.
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Figura 4 - Bacia hidrográfica

Fonte:

http://www.scielo.br/img/revistas/qn/v33n1/14f01S.gif

Foto 11 – Rio de Contas
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2.5

Mirante

Indicadores Socioeconômicos
No Brasil, o desenvolvimento de indicadores socioeconômicos disseminou-

se a partir da segunda metade da década de 1960 para atender ao planejamento
das políticas públicas durante os governos militares. A estratégia era produzir
informações para acompanhar o desempenho dos programas do Governo Federal e,
também, seus desdobramentos para estados e municípios.
Abaixo

estão

apresentados

alguns

dos

principais

indicadores

socioeconômicos do município de Mirante.
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Indicadores de Saúde
Milhares de pessoas no mundo se tornam mais suscetíveis a doenças como

a diarreia, a segunda maior causa de morte entre crianças abaixo dos cinco anos, o
cólera, a hepatite e a tifoide, por conta de condições precárias de saneamento, água
e higiene.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para cada dólar investido
em água e saneamento, são economizados 4,3 dólares em custos de saúde no
mundo, enquanto 2,5 bilhões de pessoas ainda sofrem com a falta de acesso a
serviços de saneamento básico e 1 bilhão pratica a defecação ao ar livre.
Estima-se que, para cada dólar investido em saneamento básico e água, o
PIB global cresça em 1,5% e sejam economizados 4,3 dólares em saúde no mundo.
Por isso, é essencial que os esforços voltados para o tema estejam entre as
prioridades da agenda de desenvolvimento pós-2015.
O aspecto analisado foi a verificação do número de internações por diarreia,
visto ser este um indicador relacionado às deficiências dos serviços de saneamento
(água e esgoto).
De acordo com o IBGE, no ano de 2016 Mirante apresentou 2,4 internações
por mil habitantes para este indicador. Em termos comparativos, situou-se na 290ª
posição entre 5570 municípios brasileiros, 17ª posição entre os 417 municípios
baianos e 2º lugar na sua região geográfica imediata.

2.7

Qualidade da Água Distribuída para a População
A qualidade da Água Distribuída para a População deve atender a legislação

específica estabelecida pela União e pelo Estado da Bahia referente à qualidade da
água que trata e distribui à população, citadas a seguir:
x

Portaria de Consolidação GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério

da Saúde;
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Decreto Federal 5440, de 04 de maio de 2005;
Em atendimento a Legislação Federal, decreto 5440, anualmente a Embasa

elabora e divulga em seu site, relatórios sobre a qualidade da água e mensalmente
informa na conta da água dos clientes, dados referentes à qualidade da água.
Além das informações da conta, são disponibilizadas as informações através
do Siságua (Estadual) e do SNIS (Nacional), além da disponibilização, quando
solicitado,

ao

município,

proporcionando

as

autoridades

municipais

o

acompanhamento da qualidade do produto disponibilizado.
A Embasa controla a qualidade da água em todo sistema de abastecimento,
desde os mananciais até o cavalete do imóvel dos clientes, coletando amostras e
realizando análises diariamente, conforme preconizado na legislação vigente.
O gráfico abaixo apresenta um resumo das análises realizadas no ano de
2020 nas redes distribuição no município de Mirante, relacionando a quantidade
exigida pelo plano de amostragem, a quantidade realizada e a quantidade em
conformidade, onde são analisados os parâmetros de cor, turbidez, Escherichia coli,
Coliformes Totais, Organismos Heterotróficos e Cloro.
Gráfico 1: Resumo das análises da água distribuída em 2020 no distrito de Mirante.

Fonte: EMBASA, 2021.
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Cabe ressaltar que essas análises acontecem apenas nas redes de
distribuição, sendo que outras análises são realizadas também na estação de
tratamento e, por se tratar de um sistema integrado, não foram aqui relacionadas.
O prognóstico técnico propõe a manutenção do controle da qualidade da
água distribuída atualmente, que deve ser atualizado ao longo do tempo com
eventuais alterações nas legislações.

2.8

Características do Atual Sistema de Abastecimento de Água
Atualmente o município de Mirante possui aproximadamente 100% de

cobertura serviços de abastecimento de água em sua área urbana, sendo estes
prestados pela Embasa, mediante contrato de concessão vigente até o ano de 2025.
O Sistema de Abastecimento de Água da sede do município utiliza a
Barragem do Riacho Cipó como manancial. A estrutura de captação possui conjunto
elevatório com equipamento de potência de 12,5 cv, vazão nominal de 40 m³/h e
duas adutoras de água bruta em paralelo com diâmetros nominais de 100 mm e 150
mm e 2.500 m de extensão cada.
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Foto 12: Captação do SAA de Mirante – barragem do Riacho Cipó.

Foto 13: Entrada da estação de tratamento de água (ETA) de Mirante.

A Estação de Tratamento de Água que abastece a sede do município é do
tipo filtração direta ascendente (Filtro Russo) e capacidade para tratar12 litros de
água por segundo. Atualmente, trata em média 4 litros de água por segundo. O
sistema produtor opera em média 18 horas por dia e possui em sua estrutura: 2
unidades de filtro de fluxo ascendente, além de unidades de desinfecção
(reservatório de contato). Efetuam-se também o processo de fluoretação. São
realizadas diariamente, em laboratório existente na própria unidade operacional,
análises físico-químicas com amostragem de 2 em 2 horas. Também possui
laboratório de substrato cromogênico.
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Foto 14 – Filtros – ETA de Mirante

Foto 15 – Vista superior dos filtros – ETA de
Mirante

Foto 16 – Vista dos bags, reservatório apoiado de

Foto 17 – Vista dos filtros da ETA de Itajaí

distribuição e filtros ao fundo
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Foto 18 – Reservatório elevado de distribuição

Na cidade de Mirante, a distribuição se dá por gravidade a partir do
reservatórios apoiado de distribuição (RAP) que distribui água para a parte baixa e
do reservatório elevado (REL) que distribui água para a parte alta da cidade, ambos
localizados na ETA.
O sistema de distribuição conta com 15,9 km de rede, com diâmetros
variando de 50 a 100 milímetros, beneficiando uma população de cerca de 2.520
habitantes e índice de atendimento de 100% da população urbana.
No município são 1.178 ligações domiciliares existentes, estando 1.025
ativas. O índice de hidrometração é de 100,0%.
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Os índices de perdas de água na sede do município de Mirante (dezembro
de 2020): IPD – Índice de Perda na Distribuição = 23,31% e ANF – Água Não
Faturada = -2,4%. O critério de cálculo do indicador IPD adotado pela EMBASA
considera como água contabilizada, além dos consumos medidos, os volumes
relativos a consumos estimados (não medidos).
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CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MIRANTE
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Características do Sistema de Esgotamento Sanitário
O município de Mirante não possui sistema de esgotamento sanitário

operado pela Embasa.

2.10

Projeção Demográfica
A análise da evolução da população residente do município é realizada

considerando-se inicialmente a distribuição da população urbana no município.
Para dotar de maior consistência com a realidade atual da cidade,
buscaram-se nos dados estatísticos de consumidores da EMBASA, ajustar o número
de população a ser considerada com objetivo de compatibilizar a série histórica do
IBGE com os dados estatísticos de consumidores.
A EMBASA identifica seus consumidores residenciais a partir dos imóveis
residenciais, isto é, unidades consumidoras, que são classificadas como ativas ou
inativas. Diferentemente da Embasa, o número de domicílios residenciais contados
pelo IBGE é classificado como particulares, improvisados, coletivos, e subdivididos
em uso permanente, uso ocasional e fechados (vagos).
É importante ressaltar que o nº de domicílios levantados pelo IBGE para o
município é diferente do nº de imóveis residenciais levantadas pela Embasa, o que
traduz as diferenças metodológicas e o dinamismo populacional. Por se tratar de
projeto de infraestrutura urbana passamos a estimar não apenas a população
permanente anunciada em dados do IBGE, recomenda-se inserir como parte da
população os moradores de imóveis de uso ocasional e moradores da
circunvizinhança rural não catalogados propriamente como população urbana no
último censo, objetiva-se assim alcançar a população atendida pela Embasa.
O serviço de saneamento deverá beneficiar a população das áreas
caracterizadas urbanas do Município, visando a expansão gradual e progressiva dos
serviços, por meio de sistema público e de condomínios particulares.
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A seguir são apresentadas as projeções da população urbana e dos
domicílios para os próximos 25 (vinte e cinco) anos.
Tabela 1: Projeção da População Urbana para o Município de Mirante.

ANO

População Total do Município

População Urbana do
Município

2021

8.264

2.605

2022

8.090

2.695

2023

7.928

2.790

2024

7.778

2.892

2025

7.640

3.001

2026

7.514

3.118

2027

7.401

3.245

2028

7.302

3.383

2029

7.217

3.532

2030

7.145

3.695

2031

7.088

3.665

2032

7.047

3.644

2033

7.022

3.631

2034

7.014

3.627

2035

7.021

3.631

2036

7.044

3.643

2037

7.084

3.663

2038

7.139

3.692

2039

7.211

3.729

2040

7.298

3.774

2041

7.401

3.827

2042

7.519

3.888

2043

7.653

3.957

2044

7.802

4.034

2045

7.966

4.119

Fonte: Embasa, 2021.
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Objetivos e Metas para Expansão dos Serviços
A fim buscar o atendimento das áreas de ocupação regular com sistema de

abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, priorizando as regiões
mais adensadas, ficam estabelecidas nos itens a seguir os objetivos e metas para
estes dois serviços públicos.

3.1

Área de Atendimento
O serviço de saneamento convencional deverá beneficiar a população das

áreas caracterizadas urbanas do Município, visando a expansão gradual e
progressiva dos serviços, por meio de sistema público e de condomínios
particulares. Desta maneira, ficam estabelecidas as seguintes premissas para
definição das metas:
A.

O planejamento se concentrará na sede Municipal e localidades atualmente

atendidas pela prestadora, que deverá investir prioritariamente na modernização dos
seus sistemas, manutenção da sua cobertura;
B.

Os investimentos devem ocorrer com recursos tarifários, na medida de sua

viabilidade econômico-financeira, e com recursos não onerosos quando disponíveis.
C.

Não incluirá áreas de ocupação irregular. Entre muitas disfunções possíveis

pode-se citar: a desobediência às normas urbanísticas; o não recebimento oficial
das vias executadas e que devem ser doadas formalmente ao patrimônio público; a
falta de titulação correta da terra; a falta de correspondência entre o projeto
apresentado e o executado, entre outras.
D.

Não incluirá áreas de obrigação de fazer de terceiros (loteamento clandestino

ou loteamento irregular ou invasão).
E.

Não abrangerá, com sistemas públicos e concepções convencionais, a

população rural dispersa que deverá ser atendida por soluções individuais, com
31
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custos acessíveis e com cooperação com municípios e órgãos estaduais de fomento
ao desenvolvimento rural.
3.2

Metas de Expansão do Abastecimento de Água

Índice de Atendimento de Água - cobertura mínima do serviço urbano

Ano

IAA (%)

2021

2023

99,89

99,89

2027

2031

99,89

99,89

2033

2039

99,0

99,0

2045

99,0

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso
ao sistema público de abastecimento de água.
Unidade de medida: %
Fórmula de Cálculo:

Onde:
IAA: Índice de Atendimento Urbano de Água (%);
População Urbana Atendida com Abastecimento de Água (Código SNIS:
AG026):
(IAA - Domicílio x Pop. Urbana Residente do Município do ano de referência).
População Urbana Residente do Município (Código SNIS: GE06a ou
POP_URB): População Urbana do Município do ano de referência.
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Sendo,

Economias = Domicílios e suas frações (apartamento e outros tipos de subdivisões
reconhecidos pela legislação ou regulação vigente).
Econ. Resid. Habitadas Existente água = Considera todas as situações
residenciais habitadas, ou seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas (I) e
suprimidas (S).
Sendo:
Econ. Resid. Fac. Habit. água = economias residenciais factíveis habitadas de
água, ou seja, economias que ainda não estão interligadas à rede pública de água,
porém, a concessionária já disponibilizou o serviço de abastecimento.
Econ. Resid. Pot. Habit. água = economias residenciais potenciais habitadas de
água, ou seja, aquelas economias que ainda não estão interligadas à rede pública
de água, e a concessionária ainda não disponibilizou o serviço de abastecimento.

3.3

Metas de Eficiência (Controle de Perdas)

Índice de Perdas na Distribuição - programa de controle de perdas na sede
municipal

Ano

IPD (%)

2021

23,35

2023

23,45

2027

23,73

2031

24,41

2033

24,75

2039

25,00

2045

25,00

Objetivo: Medir as perdas totais na rede de distribuição de água
Unidade de medida: (%)
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Fórmula de Cálculo:

IPD - Índice de perdas na distribuição (Código SNIS – IN049)
VPROD - VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO (Código SNIS - AG006) Volume anual
de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador
de serviços e a água bruta importada (Código SNIS - AG016), ambas tratadas na(s)
unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s)
saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os volumes de água captada pelo
prestador de serviços ou de água bruta importada (Código SNIS - AG016), que
sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s)
entrada(s) do sistema de distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência
regional ou microrregional, nos formulários de dados municipais (informações
desagregadas), esse campo deve ser preenchido com os volumes produzidos
DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUESTÃO. Esse volume pode ter
parte dele exportada para outro(s) municípios(s) atendido(s) ou não pelo mesmo
prestador de serviços. Unidade: m³/ano.

VIMP - VOLUME DE ÁGUA TRATADA IMPORTADO (Código SNIS - AG018)
Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)),
recebido de outros agentes fornecedores. Não deve ser computado nos volumes de
água produzido (Código SNIS - AG006), tratado em ETA(s) (Código SNIS - AG007)
ou tratado por simples desinfecção (AG015). Para prestadores de serviços de
abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais
(informações

desagregadas),

o

volume

de

água

tratada

importado

deve

corresponder ao recebimento de água de outro prestador de serviços ou de outro
município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
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VCONS - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO (Código SNIS - AG010) Volume anual
de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido
(Código SNIS AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas
de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada
exportado (Código SNIS - AG019) para outro prestador de serviços. Para
prestadores de serviços de abrangência regional e microrregional o volume de água
tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de
serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: m³/ano.
VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO (Código SNIS - AG008) Volume anual
de água medido pelos hidrômetros instalados nas ligações ativas de água
(Código SNIS - AG002). Não deve ser confundido com o volume de água
consumido, identificado pelo código SNIS AG010, pois nesse último incluemse, além dos volumes medidos, também aqueles estimados para os usuários
de ligações não medidas. O volume da informação AG010 deve ser maior ou
igual ao volume da informação AG008. Unidade: m³/ano.
VOLUME DE ÁGUA TRATADA EXPORTADO (Código SNIS - AG019)
Volume anual de água potável, previamente tratada, transferido para outros
agentes distribuidores. Deve estar computado nos volumes de água
consumido (Código SNIS - AG010). Para prestadores de serviços de
abrangência regional e microrregional, nos formulários de dados municipais
(informações desagregadas), o volume de água tratada exportado deve
corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro
município do próprio prestador Unidade: m³/ano.
VSER - VOLUME DE SERVIÇO (Código SNIS - AG024) Valor da soma dos volumes
anuais de água usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do
volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não
devem ser consideradas. Os volumes para atividades operacionais compreendem
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aqueles utilizados como insumo operacional para desinfecção de adutoras e redes,
para testes hidráulicos de estanqueidade e para limpeza de reservatórios, de forma
a

assegurar

o

cumprimento

das

obrigações

estatutárias

do

operador

(particularmente aquelas relativas à qualidade da água). São volumes plenamente
conhecidos do operador, que variam em função da natureza do evento e das
características da parte do sistema envolvido. Já os volumes para atividades
especiais são aqueles consumidos pelos prédios próprios do operador, os volumes
transportados por caminhões-pipa, os consumidos pelo corpo de bombeiros, os
abastecimentos realizados a título de suprimentos sociais, como para favelas e
chafarizes, por exemplo, os usos para lavagem de ruas e rega de espaços verdes
públicos, e os fornecimentos para obras públicas. De preferência, os usos
considerados neste item devem ser medidos e controlados. Unidade: m³/ano.

3.4

Metas de Expansão do Esgotamento Sanitário

Índice de Atendimento de Esgoto - cobertura mínima do serviço urbano
Ano
IAE (%)

2021

2023

0,00

0,00

2027
0,00

2031
55,00

2033
90,00

2039
90,00

2045
90,00

Objetivo: Medir o percentual de domicílios urbanos com disponibilidade de acesso
ao sistema público de esgotamento sanitário.
Unidade de medida: %
Fórmula de Cálculo:

População Urbana Atendida com Esgot. Sanitário (Código SNIS: ES026):
(IAE Domicílio x Pop. Urbana Residente do Município do ano de referência).
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População Urbana Residente do Município (Código SNIS: GE06a ou
POP_URB): População Urbana do Município do ano de referência.

Sendo,

Economias = Domicílios e suas frações (apartamento e outros tipos de subdivisões
reconhecidos pela legislação ou regulação vigente).
Econ. Resid. Habitadas Existente esgoto = Considera todas as situações
residenciais habitadas, ou seja, economias ligadas (L), cortadas (C), inativas (I) e
suprimidas (S).
Sendo:
Econ. Resid. Fac. Habit. esgoto = economias residenciais factíveis habitadas de
esgoto, ou seja, economias que ainda não estão interligadas à rede pública de
esgoto, porém, a concessionária já disponibilizou o serviço de abastecimento.
Econ. Resid. Pot. Habit. esgoto = economias residenciais potenciais habitadas de
esgoto, ou seja, aquelas economias que ainda não estão interligadas à rede pública
de esgoto, e a concessionária ainda não disponibilizou o serviço de abastecimento.
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Programas, Projetos e Ações Propostas de Investimentos para

Expansão dos Sistemas
Para a área urbana, estão previstos diversos programas e ações, em 25
anos projetados, visando a melhoria operacional e expansão do sistema de
abastecimento de água, tanto na produção quanto na distribuição, bem como a
implantação do sistema de esgotamento sanitário, dentre os quais podemos citar:
x Crescimento vegetativo - rede de distribuição e ligações;
x Expansão da cobertura de atendimento de água;
x Implementação de ações para monitoramento e controle de perdas reais e
aparentes (remanejamento de redes, setorização, geofonamento e reparo de
vazamentos, instalação de macromedidores, instalação e substituição de hidrômetro,
monitoramento de nível dos reservatórios, substituição de redes);
x Manutenção das estruturas dos sistemas;
x Projeto e implantação do sistema de esgotamento para a sede do município.

4.1

Abastecimento de água
A seguir estão relacionados os principais empreendimentos previstos para

expansão do sistema de abastecimento de água do município de Mirante para o
período de 25 anos e seus quantitativos estimados:

AÇÕES DE CURTO PRAZO (até 05 anos – 2021/2025)
x

Substituição de rede de material obsoleto, rebaixamento de ramais,

ações de combate a perdas, crescimento vegetativo, melhorias no sistema, novas
linhas de distribuição.
Custo Estimado Curto Prazo: R$ 573.498,70;
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AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (de 06 a 10 anos – 2026/2030)
x

Substituição de rede de material obsoleto, rebaixamento de ramais,

ações de combate a perdas, crescimento vegetativo, melhorias no sistema, novas
linhas de distribuição.
Custo Estimado Médio Prazo: R$ 845.144,31;

AÇÕES DE LONGO PRAZO (de 11 a 25 anos – 2031/2045)
x

Substituição de rede de material obsoleto, rebaixamento de ramais,

ações de combate a perdas, crescimento vegetativo, melhorias no sistema, novas
linhas de distribuição.
Custo Estimado Longo Prazo R$ 872.869,41.

4.2

Esgotamento Sanitário
Para que o município chegue a meta de 90% de cobertura para os próximos

25 anos, conforme disposto meta estabelecida, por não existir o serviço de
esgotamento atualmente, será necessário a realização das seguintes etapas:

9 Estudos de Concepção – conjunto de estudos e conclusões referentes ao
estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e
suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar, tendo como
objetivos:
x Identificação e qualificação de todos os fatores intervenientes com o
sistema de esgotos;
x Diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e
futura (caso já exista);
x Estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto;
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x Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas, para as alternativas
selecionadas;
comparação

- escolha da alternativa mais adequada mediante
técnica,

econômica

e

ambiental,

entre

as

a

alternativas,

levantando os impactos negativos e positivos;
x Estabelecimento das diretrizes gerais de projeto e estimativa das
quantidades de serviços que devem ser executados na fase de projeto;
9 Projeto Básico – conjunto de elementos necessários e suficientes, com
precisão adequada, para caracterizar a obra e o serviço, ou o complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos
estudos

técnicos

preliminares,

que

assegurem

a

viabilidade

do

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição
dos métodos e do prazo de execução;
9 Projeto Executivo – conjunto dos elementos necessários e suficientes à
execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

AÇÕES DE MÉDIO PRAZO (de 06 a 10 anos – 2026/2030)
x

Elaborar Projetos Básico e Executivo, através dos quais será

estabelecido o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT);
x

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do

município para atingimento de 35% de atendimento urbano.
Custo Estimado Médio Prazo: R$ 1.544.514,92.

AÇÕES DE LONGO PRAZO (de 11 a 25 anos – 2031/2045)
x

Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município

para atingimento de 90% de atendimento urbano.
Custo Estimado Longo Prazo: R$ 7.515.127,93.
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Ações para Saneamento em Áreas Rurais
Os serviços de água e esgotos nos domicílios dispersos e em locais

essencialmente rurais deverão ser realizados através de pequenos sistemas ou de
soluções individuais, geralmente envolvendo a utilização de cisternas, poços rasos,
captação de água da chuva, nascentes, como fonte de água, e de fossas sépticas e
sumidouros para o despejo dos efluentes, sempre com custos compatíveis à
realidade socioeconômica dos seus moradores. Para tanto, é dever do município
buscar cooperação técnica para capacitar e fomentar as tecnologias mais
apropriadas.
Regra geral, os sistemas individuais de tratamento de esgoto sanitário mais
usados no Brasil são eficazes e seguros se a operação e a construção forem bem
executadas, não ocorrendo impactos ambientais quando usados em locais rurais,
cuja capacidade de absorção do solo e resiliência ambiental é suficiente para
manutenção das tecnologias mais baratas, como as fossas sanitárias.
Por isso, o município, em parceria com o estado da Bahia, deverá promover
a utilização das fossas sanitárias, conhecidas também como fossas sépticas que
são unidades de tratamento primário de esgoto, nas quais são feitas a separação e
a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira
simples e barata de disposição dos esgotos e indicada, sobretudo, para a zona rural
ou residências isoladas. Se bem cuidada, ela evita a contaminação das águas,
apesar de não promover a reciclagem dos dejetos humanos.
Nelas há uma decomposição dos dejetos tornando o esgoto residual e com
menor quantidade de matéria orgânica.
A longo prazo, o município poderá financiar a implantação de novas
tecnologias sociais de saneamento básico rural, principalmente aquelas que
possibilitam o reuso do efluente de esgoto da Fossa Séptica Biodigestora na
agricultura.
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Investimentos
O plano de investimento em obras para adequação, expansão e implantação

dos sistemas de água e esgotamento sanitário está baseado em informações
disponíveis, não possuindo as características e detalhamento típico dos projetos de
engenharia e meio ambiente. As reais intervenções que serão realizadas nos
sistemas de água e esgoto dependem de estudos detalhados e projetos específicos
e das respectivas aprovações ambientais e dos demais órgãos de controle, que
poderão resultar em ações, soluções e dispêndios diferentes dos previstos.
Para o atendimento dos programas, projetos e ações dos próximos 25 anos,
de forma qualitativa e quantitativa, para atendimento às demandas dos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, são necessários
investimentos totais da ordem de R$ 11,3 milhões, em valores nominais que estão
condicionados a geração de recursos tarifários suficientes e às fontes de
financiamentos citados nos itens posteriores.

Tabela 2: Resumo dos Investimentos das Ações

AÇÕES PLANEJADAS
PRAZO (ANOS)

RECURSOS
ÁGUA

ESGOTO

0-5

573.498,70

-

573.498,70

6 - 10

845.144,31

1.544.514,92

2.389.659,23

11 - 25

872.869,41

7.515.127,93

8.387.997,34

INVESTIMENTOS

R$ 2.291.512,42

R$ 9.059.642,85

R$ 11.351.155,27

Fonte: Embasa, 2021.
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Fontes de Financiamento
O PLANO SETORIAL foi desenvolvido admitindo que para executar os

investimentos, a Política Nacional de Saneamento criará possibilidades para
equacionamento dos recursos necessários para atender as metas propostas. Assim,
para que possam ser executadas as ações previstas no planejamento é necessário
buscar recursos financeiros de diversas fontes, que podem ser divididas
basicamente em fontes tarifárias, onerosas, e não onerosas. Esta última fonte é
muito importante para a expansão dos serviços em municípios deficitários.
Pela conjuntura econômica atual e prognóstica desse planejamento, permitese inferir que as ações e metas de cobertura serão atendidos com a captação e
utilização das seguintes fontes:
x

Tarifárias;

x

Repasse a fundo perdido ou financiamentos (em nível Estadual ou Federal),

em especial FUNASA e FUNCEP, no Estado da Bahia;
x

Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (especialmente FAT e FGTS);

x

Financiamentos internacionais (BID, BIRD, JBIC, etc.)

x

Empreendimentos Imobiliários;

x

Orçamento Fiscal (União, Estado e Município).
A geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) deverá ser

usada, preferencialmente, para:


Operação dos sistemas,



Investimentos diretos em melhorias dos sistemas;



Contrapartidas de financiamentos;



Reposição do parque produtivo;



Garantias financeiras de financiamentos.



Cobrança pelos serviços;



Captação de Recursos privados e públicos;
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Ações de Emergência e Contingência
As atividades acima descritas são essenciais para propiciar a operação

permanente dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da
cidade. De caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de
segurança aos processos e instalações operacionais evitando descontinuidades.
Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de
ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral,
e os de saneamento em particular, são planejados respeitando-se determinados
níveis de segurança, resultado de experiências anteriores e expresso na legislação
ou em normas técnicas.
Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio
ambiente, maiores são os níveis de segurança estipulados. Casos limites são, por
exemplo, os de usinas atômicas, grandes usinas hidrelétricas, entre outros.
O estabelecimento de níveis de segurança e, consequentemente, de riscos
aceitáveis é essencial para a viabilidade econômica dos serviços, pois quanto
maiores os níveis de segurança maiores são os custos de implantação e operação.
A adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e
qualquer tipo de obra ou serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a
implantação e operação da infraestrutura necessária à sua sobrevivência e conforto,
atrasando seus benefícios. E o atraso desses benefícios, por outro lado, também
significa prejuízos à sociedade. Trata-se, portanto, de encontrar um ponto de
equilíbrio entre níveis de segurança e custos aceitáveis.
No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
foram identificados nos quadros 1 e 2 a seguir os principais tipos de ocorrências, as
possíveis origens e as ações a serem desencadeadas. Conforme acima relatado, a
contratada disponibilizará seja na própria cidade ou através do apoio de suas
diversas unidades no Estado, os instrumentos necessários para o atendimento
dessas situações de contingência. Para novos tipos de ocorrências que porventura
venham a surgir, a prestadora promoverá a elaboração de novos planos de atuação.
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Quadro 1- Plano de Emergência e Contingência para Sistema de
Abastecimento de Água

Ocorrência

Plano de Emergência e

Origem

Contingência
9

Períodos de chuvas 9

com

ocorrência

Comunicar

de hospitais,

Unidades

inundação, em geral, das Saúde,
instalações,

outros,
o

e

funcionamento

população,
Básicas

quartéis,

autoridades

comprometendo a qualidade

à

instituições,

competentes,

através

de

dos

entre

meios

de

comunicação disponível.

dos

equipamentos e estruturas.

9

Contratar obras de reparos

das instalações atingidas em caráter

9

Deslizamento

de

emergencial se preciso for.

encostas /movimentação do
solo

/

solapamento

de 9

Implementar de cronograma

1.Falta

apoios de estruturas com de abastecimento por manobras.

d’água

arrebentamento da adução

generalizada

de água bruta.

9

Controlar a água disponível

nos reservatórios.
9

Interrupção

prolongada no fornecimento
de

energia

elétrica

nas

9

Adequar o plano de ação às

características da ocorrência.

instalações de produção de 9
Disponibilizar caminhões pipa
água.
para fornecimento emergencial de
9

Vazamentos de cloro

nas

instalações

de 9

tratamento de água.
9

Contaminação

mananciais

por

água.

de
dos

acidentes

Comunicar à concessionária
energia

disponibilização

elétrica
de

para

a

gerador

de

emergência na falta continuada de
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como

derramamento

de energia.

substâncias tóxicas na bacia
a

montante,

alterando

a

qualidade da água que será
captada,

9

Comunicar à polícia em caso

de vandalismo.

tornando-a

inadequada ao consumo.
9

Ações de vandalismo.
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Mirante

9

Deficiências de água 9

Adequar o plano de ação às

nos mananciais em períodos características da ocorrência.
de estiagem
9

9

Interrupção

Comunicar

Unidades

hospitais,

temporária no fornecimento Saúde,
de

energia

instalações

elétrica
de

2.

Falta

d’água
parcial

9

Danificação

produção outros,

instituições,

competentes,

através

de

dos

entre

meios

de

comunicação disponível.
de 9

Comunicar à polícia em caso

equipamentos de estações de vandalismo
elevatórias de água tratada

ou

localizada

Básicas

quartéis,

nas autoridades

e/ou distribuição de água

população,

à

9

Danificação

9

Disponibilizar caminhões pipa

de para fornecimento emergencial de

estruturas de reservatórios e água.
elevatórias de água tratada
9

9

Contratar obras de reparos

Rompimento de redes das instalações atingidas em caráter

e linhas adutoras de água emergencial se preciso for.
tratada
9

9

Ações de vandalismo

Implementar de cronograma

de abastecimento por manobras.
9

Instalar

equipamentos

reserva.

Quadro 2 – Plano de Emergência e Contingência para Sistema de Esgotamento
Sanitário

Ocorrência

Origem

Plano de Emergência e
Contingência
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no 9

Interrupção

Comunicar

fornecimento de energia elétrica hospitais,
Saúde,

da estação de

autoridades

tratamento de
esgotos

Danificação

de

equipamentos eletromecânicos/

população,

Unidades

1. Paralisação nas instalações de tratamento.


à

Básicas

quartéis,

instituições,

competentes,

através

outros,

de

dos

meios

entre
de

comunicação disponível.

estruturas.
9



Ações de vandalismo.

Comunicar à polícia em caso

de vandalismo

Comunicar à concessionária
no 9
de
energia
elétrica
para
a
fornecimento de energia elétrica
disponibilização de gerador de
instalações
de
2. Extravasa- nas
emergência na falta continuada de
de bombeamento.
mentos
energia.
esgotos
em

Danificação
de
estações
Comunicar os órgãos de
equipamentos eletromecânicos/ 9
elevatórias
controle ambiental.
estruturas


Interrupção



Ações de vandalismo.

9

Instalar

equipamentos

reserva.
3.



Rompimento

taludes/ paredes de canais.

de linhas de
recalque,

de 9

Desmoronamento

das instalações atingidas em caráter
emergencial se preciso for.



Erosões de fundos de
9

vale.

coletores
troncos,

Contratar obras de reparos

Sinalizar e isolar a área como

medida preventiva de acidentes.



Rompimento

de

interceptores e travessias.
emissários

9

Implantar sistema de desvio e

isolamento do trecho avariado para
não prejudicar as áreas circunvizinhas

4.

Ocorrência



Lançamento indevido e em caso de acidentes em coletores

de retorno de águas
esgotos
imóveis

em

pluviais

em

redes de esgoto.

coletoras de esgoto.


9

Executar trabalhos de limpeza

Obstruções em coletores
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e desobstrução.

Fonte: Autoria Própria, 2019.
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Mecanismos de Acompanhamento do Plano Municipal Setorial
O prestador dos serviços públicos de saneamento básico deverá elaborar

relatórios gerenciais contendo:
x

A evolução dos atendimentos em abastecimentos de água, coleta de esgotos e

tratamento de esgotos, comparando o indicador com as metas do Diagnóstico;
x

Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelos serviços;

x

Avaliação da qualidade da água distribuída para a população, em conformidade

com a portaria de Consolidação GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério
da Saúde;
x

Informações de evolução das instalações existentes no município, como por

exemplos, quantidade de rede de água e de esgotos, quantidades de ligações de
água e esgotos, quantidades de poços, estações de tratamento, estações
elevatórias de esgotos, etc.
x

Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação dos serviços;

x

Informações operacionais indicando as ações realizadas no município, como

por exemplos, quantidade de análises de laboratório realizados, remanejamentos
realizados nas redes e ligações de água e esgotos, troca de hidrômetros, cortes da
água, consertos de vazamento, desobstrução de rede e ramais de esgotos,
reposição asfáltica, etc.
x

Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação,

separando a forma de atendimento (Call Center, Balcão de atendimento e outros);
x

Informações contendo Receitas, despesas e Investimentos realizados por ano.
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Conclusão
O presente estudo apresentou a situação atual dos serviços de

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Mirante, apontando
as diretrizes para expansão em um horizonte de 25 anos.
Para garantia dos investimentos e obras que se fizerem necessárias, este
Plano Municipal Setorial de Saneamento Água e Esgoto deverá servir como
referência para a contratação de empresa prestadora destes dois serviços públicos
para a operação dos sistemas atuais e futuros de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, elaboração dos necessários estudos de alternativas técnicas
e estudos de concepção que consolidarão a conformação final dos sistemas de
abastecimento de água e esgoto sanitário da cidade, bem como, permitirão a
determinação das obras e ações necessárias para se atingir essa nova
conformação.
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