PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

Senhor Licitante,
Visando a Comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicito a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirado do Edital e remetê-lo à Seção de licitação, pelo e-mail
pmrodelas.copel@gmail.com.
A não remessa deste recibo exime a Prefeitura Municipal de Rodelas da comunicação de eventuais
esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como quaisquer
informações adicionais, não cabendo reclamações posteriores.

RECEIBO DE RETIRADA DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N. 02/2020

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________
CIDADE_________________________________ ESTADO __________________________

TELEFONES: ________________________________________________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________________

Recebi o Edital e seus anexos.

Local: ______________________________, _____ de _____________ de 2020.

Assinatura: ______________________

RG N_________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
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AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 295/2020
O MUNICÍPIO DE RODELAS, inscrita no CNPJ n. 14.217.350/0001-19, com sede a Av. Manoel Moura, 94,
Centro, Rodelas/BA, através da Comissão Permanente de Licitação, composta por Edy Carlos Santos Vieira,
Presidente, e pelos Membros, Ildivan Lima Silva e Márcio José da Silva, designados pelo Decreto n° 01, de 02
de janeiro de 2020, torna público para o conhecimento das empresas interessadas, a abertura do TOMADA DE
PREÇO Nº 02/2020, TIPO EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, a ser realizada na sede da
Prefeitura Municipal de Rodelas, no Setor de Licitações, no dia 15 DE MAIO DE 2020, ÀS 09:30h, que será regida
com observância no art. 23, I, “b” da Lei n° 8666.93, com suas alterações posteriores.
1 - DO OBJETO
a) Constitui Objeto da presente licitação a contratação de empresa para a construção de pavimentação em
paralelo e drenagem superficial em diversas ruas da sede do Município de Rodelas, com verbas oriundas do
Ministério das Cidades/CEF (Contrato de Repasse N. 1060352-45/2018), de acordo com as quantidades e
especificações técnicas constantes deste Edital e seus anexos.
b) A empresa a ser CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitada pela CONTRATANTE, nas mesmas
condições contratuais, e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários na quantidade do objeto, bem como, proporcionalmente, no valor estimado dos materiais e das despesas
diretas, indiretas, administrativas e outras (mão de obra), de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
CONTRATO. (§1º do art. 65 da Lei 8.666/93).
c) O Edital e seus anexos poderão ser obtidos na Sala da Comissão de Licitação, situada na Prefeitura
Municipal de Rodelas, Av. Manoel Moura, 94, Centro, Rodelas/BA das 08:00h às 18:00h, mediante o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais) no caso de cópia impressa, cujo pagamento deverá ser feito diretamente
no Banco autorizado pelo Município. O Edital poderá ser disponibilizado pelo e-mail
pmrodelas.copel@gmail.com através de solicitação junto a CPL, ou através do site
https://.www.rodelas.ba.gov.br/site/editais, sem custos ou pagamento de taxas.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados que satisfaçam as exigências estabelecidas
neste edital e seus anexos, e ainda, cujo contrato social esteja em vigor, registrado no órgão competente, com
o ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.
2.2. Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica:
2.2.1. Que esteja sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução,
liquidação e não sejam controladas, coligadas ou subsidiarias entre si;
2.2.2. Declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar
com o Município de RODELAS, ou com declaração de inidoneidade e/ou impedimento de licitar com a
Administração Pública;
2.2.3. Cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
2.2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2.2.5. Que possua qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor
do Termo de Referência/Projeto e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
2.2.6. O disposto no item anterior aplica-se também aos membros da comissão de licitação.
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2.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento,
sujeita-se às penalidades cabíveis.
3. DO CADASTRO
3.1. O interessado deverá requerer cadastramento no prazo e termos estabelecidos pela lei n. 8.666/93, junto à
Comissão Permanente de Licitação, no Departamento de Licitações e Contratos, anexando cópias autenticadas dos
documentos
abaixo
relacionados ou acompanhada dos respectivos originais para conferencia pela Comissão Permanente de Licitação:
3.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou Contrato Social Consolidado e
alterações posteriores, devidamente registrado no órgão competente; no caso de Sociedades por Ações, documento
de eleição de seus administradores; no caso de Empresa Individual, Registro Comercial;
3.1.2. Carteira de Identidade e CPF dos sócios;
3.1.3. Prova de inscrição no CNPJ;
3.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
3.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;
3.1.6. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
3.1.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata;
3.1.8. Certidão de Registro e Quitação de Empresa, expedida pelo CREA e/ou CAU, comprovando sua situação de
registro, bem como de seu(s) responsável (is) técnico(s);
3.1.9. Declaração de Micro e Pequena Empresa, se for o caso.
4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1 Os interessados deverão entregar a Comissão Permanente de Licitação os seus envelopes contendo os
Documentos de Habilitação (Envelope N. 01) e Proposta de Preços (Envelope N. 02) devidamente fechados e
indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
[RAZÃO SOCIAL]
CNPJ:
Envelope nº 1 – Habilitação
TP nº 002/2020
PM DE RODELAS/BA
[RAZÃO SOCIAL]
CNPJ
Envelope nº 2 – Proposta de Preços
TP nº 002/2020
PM DE RODELAS/BA
4.2) A abertura dos envelopes Documentos de Habilitação e Proposta de Preços será iniciada no dia e horário
indicados no preâmbulo do Edital, na sala de reuniões da Comissão, em ato público, do qual será lavrada ata
circunstanciada, assinada pelos Membros da Comissão e pelos licitantes presentes.
4.3) Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em Tabelião de Notas ou cópias simples
acompanhadas do original para ser autenticada pela CPL, preferencialmente antes da abertura da Sessão.
4.4) As cópias dos documentos apresentados que forem emitidos através da Internet NÃO necessitarão estarem
autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à verificação de autenticidade nos
respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a
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Administração levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade
do fato.
5 - DA CREDENCIAL
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de Representante Legal: Obrigatoriamente o Ato Constitutivo (contrato ou estatuto social e todas
as suas alterações ou instrumento consolidado) no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura. Quando o Representante Legal, por força do instrumento legal, não
puder exercer a administração ou gerência individualmente, tornar-se-á obrigatória a apresentação de Procuração de
um sócio para outro, conforme o subitem b;
b) Tratando-se de Procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida,
conforme ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO, da qual constem poderes
específicos para manifestar intenção de interpor recursos, desistir do direito de os interpor, requerer o registro em ata
das observações que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer,
alegar e assinar o que convier, acompanhado, obrigatoriamente, do Ato Constitutivo (contrato ou estatuto social e
suas alterações) que comprove os poderes do mandante para a outorga;
c) Documento Oficial de identificação que contenha foto, do representante legal ou procurador.
d) A não apresentação dos Documentos exigidos na fase de credenciamento implicará automaticamente na
impossibilidade do credenciamento da licitante, ficando inapta a representar a empresa durante a reunião de abertura
dos envelopes, e demais atos relativos a Sessão de licitação.
e) as microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar no ato de credenciamento,
declaração de que atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para que possam fazer jus
aos benefícios previstos na referida lei. A declaração deverá está assinada pelo representante legal da empresa,
modelo no ANEXO IV.
e.1. Caso a empresa que se inerte na apresentação de tal documento, não poderá se valer da vantagem prevista.
e.2. No caso de declaração falsa, estará submetido o declarante a responsabilidade administrativa, civil e
criminal, e fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
5.2. O credenciamento ocorrerá na mesma data e local de abertura do certame.
5.3 O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa manifestar interesse recursal.
6. DA VISITA TÉCNICA
6.1 A visita técnica para conhecimento pleno do local de execução da obra ao licitante, é de caráter facultativo.
Caso o licitante demonstre interesse na realização da visita técnica deverá comparecer acompanhado por Engenheiro
Civil ou representante devidamente identificado, pertencente ao quadro funcional da licitante, devendo comprovar
o vínculo por ocasião da visita técnica.
6.2 A visita técnica será acompanhada por engenheiro da Prefeitura Municipal, Sr. Jonatas Marques Rezende,
CREA/SE 271.586.5350, disponível para o ato na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Manoel Moura, 94, que
posteriormente à visita elaborará o ATESTADO DE VISITA TÉCNICA e entregará ao representante da empresa.
6.3 A visita se dará no endereço da obra, tendo como ponto de partida a sede da Prefeitura Municipal.
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6.4 A empresa deverá solicitar por escrito o agendamento de seu comparecimento á visita técnica até 2 (dois) dias de
antecedência, sendo de sua inteira responsabilidade a comprovação da solicitação.
6.5 A visita técnica NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que não a fizerem deverão apresentar uma
DECLARAÇÃO, em papel timbrado da empresa, assumindo toda responsabilidade e as consequências por não ter
comparecido à visita, devidamente assinada pelo representante legal ou responsável técnico, declarando formalmente,
sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos.
6.5.1 Com a emissão da DECLARAÇÃO não serão aceitas alegações futuras quando ao desconhecimento de
toda área de execução dos serviços e eventuais dificuldades ou quaisquer outros fatores inerentes que venham
compor a proposta de preço a ser apresentada.
6.6. A empresa que não realizar a visita técnica OU não emitir a declaração de responsabilidade será automaticamente
INABILITADA.
7 – DO PRAZO E VIGÊNCIA CONTRATUAL. DO VALOR. FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O prazo de execução dos serviços será de 03 (três) meses, sendo a vigência contratual até 31/12/2020,
iniciando em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato e emissão da Ordem de Início dos Serviços, podendo
ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei n. 8.666/93.
7.2 O valor máximo do orçamento básico, objeto deste Edital, é de R$ 221.994,91 (duzentos e vinte e um mil
novecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), sendo de R$ 2.255,00 (dois mil duzentos e
cinquenta e cinco reais) o valor da contrapartida do Município, já embutida no valor global, não sendo aceitas
propostas com valores superiores aos valores constantes neste item, sendo que as empresas que assim o fizerem,
estarão automaticamente desclassificadas.
7.3 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, correspondente à medição do período,
pela empresa a ser CONTRATADA.
7.4 A nota fiscal deverá ser emitida e encaminhada a Secretaria competente, juntamente com as Certidões de
Regularidade Fiscal, a fim de que seja realizado o pagamento.
7.5 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal e boletim de medição,
devidamente atestados por preposto da Secretaria solicitante dos serviços, de acordo com os serviços prestados.
7.6 Equívocos na confecção da Nota Fiscal/Fatura, prorrogam o pagamento sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
8 - DA HABILITAÇÃO
ENVELOPE “A” HABILITAÇÃO - deverá se apresentar, preferencialmente, encabeçados por índice relacionando
todos os documentos e as folhas em que se encontram, numeradas, rubricadas e carimbadas, sem emendas ou rasuras,
na forma de original, obedecida a seguinte ordem:

8.1. Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa comercial;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (juntamente com as alterações posteriores ou contrato
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consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício:
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) RG dos Sócios da Empresa;

8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade relativa Tributos Federais, Previdenciária e a Dívida Ativa da União (Certidão de
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pelo Órgão da Secretaria da Receita Federal e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), de acordo com a portaria MF Nº 358 de 05/09 de 2014, alterada pela
Portaria MF nº 443 de 17/10/2014).
c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual mediante certidão emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda,
do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente na forma da Lei;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município, do
domicílio ou sede da empresa;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
g) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de RODELAS/BA - (CRC),
devidamente /atualizado ou Prova da Inscrição no Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF do Governo Federal.

8.3. Qualificação Técnica:
a) Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA, do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de
atividades relacionadas com o objeto desta licitação (Pessoa Jurídica), juntamente com o registro junto ao CREA do
engenheiro responsável pela empresa (Pessoa Física);
b) Atestado de capacidade técnica, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa física ou jurídica de direito
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, acompanhado da respectiva
certidão de Acervo Técnico — CAT, comprovando a execução de serviço de mesma natureza, da presente
especificação, sem qualquer restrição na qualidade e nas condições comerciais, nomeando os profissionais
responsáveis pela execução dos serviços, devendo o atestado conter o nome, o endereço e o telefone de contato do
atestante ou qualquer outra forma de que o município possa valer-se para manter contato com a empresa declarante;
c) Declaração subscrita por seu responsável legal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de instalações, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado necessário ao cumprimento do objeto deste Edital;
d) Declaração subscrita por seu responsável legal, declarando que o licitante renuncia a Visita Técnica (no caso da
não realização da visita, por ser facultativa/Acórdão 234/2015 – Plenário TCU), ou apresentar o Atestado de Visita
Técnica, emitido pela Secretaria competente, conforme item 6 deste Edital.

8.4. Qualificação Econômico-Financeira
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, completo, Registrado na Junta Comercial da sede da licitante, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
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oficiais quando encerrados há mais de três (três) meses da data da apresentação da proposta.
b) Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% (DEZ) POR CENTO do valor estabelecido na Planilha
deste Edital comprovado através da apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da
licitante.
c) Certidão Negativa de pedido de falência e concordata, ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica.
d) Declaração conforme ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA, elaborada em ofício próprio e
subscrito pelo Representante Legal da Licitante ou Procurador credenciado, desde que existam poderes outorgados
na Procuração, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

8.5. Demais Declarações
a) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme modelo
constante do ANEXO VII deste Edital.
b) Declaração de Inexistência de Servidor Público/Empregado Público, para os devidos fins legais, na qualidade
de proponente da licitação acima mencionada, que não possui no quadro societário servidor público da ativa, ou
empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, conforme modelo no ANEXO VIII.
8.5.1 Os documentos apresentados sem prazo de validade expresso considerar-se-á 90 (noventa) dias da data
da emissão, com exceção do (s) Atestado (s), bem como os documentos, cuja renovação se torna impossível.

8.6 Da Garantia
8.6.1 O proponente deverá apresentar garantia da proposta nas mesmas modalidades e critérios previstos no
caput e § 1º do art. 56 da lei 8.666/93, (Caução dinheiro, Seguro Garantia ou Fiança Bancaria) equivalente a
1% (um por cento) do valor Global da Obra, no valor de R$ 2.219,94 (dois mil duzentos e dezenove reais e
noventa e quatro centavos), sendo que caso o proponente opte por caução em dinheiro, deverá ser efetuado
depósito bancário em favor da Prefeitura Municipal de Rodelas, no Banco do Brasil, 0621, Ag. nº. 0621 –
Operação 03 Conta Corrente nº. 26729-5 devendo a mesma constar no envelope nº 01 da Habilitação.
a) A Prefeitura fará análise das garantias apresentadas e da veracidade das informações das mesmas, inclusive
da compensação de cheques no caso de depósito. As garantias que apresentarem algum vício que impeçam o
seu uso, ou os depósitos realizados cujos cheques ou os valores não correspondam aos recibos apresentados,
serão devolvidas e as licitantes impedidas de participação.
b) A garantia deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias e ter o Município como único beneficiário.
c) As garantias apresentadas serão devolvidas aos licitantes inabilitados ou desclassificados após o resultado da
habilitação, transcorridos os prazos de recurso sem correção monetária. Da licitante vencedora será devolvida após a
finalização dos serviços, transcorridas as etapas de vistoria prévia.
d) As garantias representadas por depósitos serão devolvidas aos licitantes através de TED em conta corrente
indicada, depois de transcorridos os prazos já determinados acima.
9. Benefícios da LC N. 123/2006 e sua redação dada pela LC 147/2014.
9.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, deverá atender as exigências do item 5.1 “e”6 do Edital.
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9.2. A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item anterior que possuir restrição em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data em que for declarada como vencedora do certame.
9.3. Benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte da apresentação
de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
9.4. O prazo de que trata o subitem 9.2 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
9.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 9.2, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10 – Da Proposta de Preços
ENVELOPE N. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 A Proposta de Preços deverá conter a razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas
deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante e seu responsável técnico (engenheiro),
numeradas em ordem crescente, e:
a) O valor total do serviço, em algarismos e por extenso, expresso em moeda corrente nacional, com no máximo duas
casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, encargos fiscais, comerciais,
previdenciários e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado;
b) Prazo mínimo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da Licitação, independente de
transcrição;
c) Para a correta elaboração da Proposta de Preços, deverá a empresa examinar todos os documentos exigidos no
Edital, seus Anexos, e atender a todas as exigências nele contidas;
d) Na formulação da Proposta de Preços a empresa deverá computar todas as despesas com mão de obra, com
fardamentos, equipamentos de proteção individual, ferramentaria, equipamentos, transportes, seguros e custos
relacionados com os serviços a serem executados, especialmente, os de natureza tributária, trabalhistas e
previdenciárias, ficando esclarecido, que Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o
ressarcimento de custos não considerados no preço ofertado;
e) Planilha de Preços contendo os preços unitários e totais, este último em algarismo e por extenso;
f) Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e
perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, incluindo o fornecimento dos materiais necessários à execução de
tais serviços.
g) Cronograma Físico-Financeiro, completo e detalhado.
h) apresentar a tabela de cálculo final do BDI.
i) as planilhas, composições de preços e de BDI deverão ser assinadas por profissional habilitado com número
da inscrição no CREA e demais exigências contidas em Lei.
j) Apresentar PLE (Cronograma, Eventograma, quantitativos e detalhamento de eventos) da planilha de preços.
l) Não serão aceitas propostas em desacordo com as condições do presente Edital e que contenha ofertas de vantagens
não previstas ou oferecimento de redução sobre o menor preço, não assistindo à Licitante direito a qualquer
indenização.
m) Não serão aceitas propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitar a uma única especificação dos
serviços.
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11 – Da Abertura de Julgamento do Envelopes N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E N° 02
PROPOSTA DE PREÇOS
11.1 No dia, hora e local designado neste Edital de Licitação, na presença, ou não, de representantes das licitantes
que apresentaram propostas e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitações, processará a
abertura, análise e julgamento dos Documentos de Habilitação (Envelope Nº 1) e Proposta de Preços (Envelope Nº
2);
11.2 Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, nenhum documento ou proposta será
recebido pela Comissão de Licitações;
11.3 Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação. E, caso a Comissão de
Licitações julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise da documentação de habilitação, e realizar
diligências e consultas, marcando nova data e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão
as licitantes;
11.4 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes que contenham as propostas,
devidamente fechados e inviolados, deverão ser devidamente rubricados pela Comissão de Licitações e licitantes
presentes, ficando em poder da CPL até que seja decidida a habilitação;
11.5 Após a fase de Habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão de Licitações;
11.6 A inabilitação da licitante importará na preclusão do direito de participar das fases subseqüentes, sendo que a
Comissão de Licitações manterá em seu poder as propostas das inabilitadas, com os envelopes Nº 2 (Proposta de
Preços) devidamente fechados e rubricados, até o término recursal;
11.7 Da reunião para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e proposta, serão lavradas Atas
circunstanciadas e distintas, que mencionarão todas as licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as
reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem ao julgamento da licitação, cujas
Atas, serão assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e por todas as licitantes presentes;
11.8 Não serão levadas em consideração as declarações feitas posteriormente;
11.9 Não será habilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido.
11.10 Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e com borrão, será considerado nulo e sem validade
para esta licitação.
11.11 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos
requeridos neste Edital e seus Anexos.
11.12 A seu exclusivo critério, a Comissão de Licitações poderá solicitar informações ou esclarecimentos
complementares que julgar necessário, para fundamentar a sua decisão.
11.13 No caso de todas as licitantes, habilitadas e inabilitadas presentes na sessão, manifestarem desistência,
expressamente, em interpor recurso, intenção essa que deverá constar da Ata assinada por todas as licitantes
presentes, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, sendo as
mesmas rubricadas folha por folha por todas as participantes, na presença da Comissão de Licitações, que,
igualmente, as rubricará;
11.14 Havendo no certame licitatório participação de microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada a
mesma poderá usufruir do benefício da Lei Complementar 123/2006.
11.15 As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e vencidas).
11.16 Havendo alguma restrição na documentação comprobatória da Regularidade Fiscal, será assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que a licitante for declarada a vencedora do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de
certidão negativa.
11.17 A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, SEM
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PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas no art. 81 d a Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
11.18 Caso a Comissão de Licitações, após o exame da documentação apresentada consiga chegar à mesma sessão a
uma conclusão sobre o resultado da presente etapa e houver renúncia expressa por parte de todas as licitantes ao
direito de impetrar recurso, a Comissão de Licitações poderá de imediato proceder à abertura dos Envelopes Nº 2 das
licitantes habilitadas, devolvendo intactos os Envelopes Nº 2 às licitantes não habilitadas.
11.19 Não ocorrendo à dita renúncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito à interposição de recursos no
prazo legal, estes terão efeito suspensivo, o que será comunicado pela Comissão de Licitações as demais licitantes,
que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes.
11.20 Não tendo ocorrido interposição de recursos e depois de decididos os eventuais recursos interpostos, a
Comissão de Licitações convocará os interessados para a sessão pública de abertura dos Envelopes Nº 2.
11.21 É facultada a Comissão de Licitações, nesta, ou em qualquer outra fase da licitação, a promoção de diligências
destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, sem que os preços possam ser modificados.
11.22 Será considerada habilitada a licitante cuja documentação atenda as exigências estabelecidas neste Edital de
Licitação.
11.23 O resultado da “HABILITAÇÃO” será publicado no site www.portalimap.org.br, para conhecimento, bem
como a data, horário e endereço de abertura do Envelope N°2.
11.24 Na data fixada para reunião de abertura dos Envelopes Nº 2, a Comissão de Licitações, mediante ata
circunstanciada dos trabalhos será assinada por todos os presentes, devolverá, mediante protocolo, às licitantes não
habilitadas os respectivos envelopes Nº 2 fechados e inviolados. Caso a licitante não habilitada não se fizer
representar neste ato, o Envelope Nº 2 ficará à disposição para retira no departamento de Compras e Contratações,
pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, após homologação deste Edital de Licitação.
11.25 Na data aprazada, a Comissão de Licitações procederá à abertura dos Envelopes Nº 2 das licitantes habilitadas,
lendo em voz alta o nome da licitante, o objeto, o valor global e o prazo de validade da proposta, que será rubricada
pela Comissão de Licitações e pelos representantes das licitantes presentes.
11.26 O resultado do julgamento da “PROPOSTA DE PREÇOS” será publicado no site www.portalimap.org.br, para
conhecimento.
11.27 Será considerada vencedora do certame a licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO GLOBAL,
desde que atendidos integralmente todos os requisitos do presente Edital e Anexos observando-se, quando aplicável,
a Lei Complementar nº. 123/2006.
12. Critério de Desempate
12.1. Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as microempresas e as empresas
de pequeno porte que atenderem ao item 9 deste edital.
12.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento)
da proposta de menor valor.
12.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso
do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
12.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
12.4.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no
prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação
em que será declarada vencedora do certame.
12.4.2. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte convocada na forma prevista no item anterior, não
apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadram na hipótese do item 9
deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista no item anterior.
12.4.3. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas
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iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova
proposta, na forma das alíneas anteriores.
12.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfazer as exigências do item 12.2 deste edital, será
declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
12.6. O disposto nos itens 12.1 a 12.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor
inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação
prévia de todos os licitantes.
13 – Dos Recursos Administrativos
13.1 Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos:
a) Recurso à autoridade competente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura
da ata de reunião, nos casos de: 1) habilitação ou inabilitação da licitante; 2) julgamento das propostas; 3) anulação
ou revogação da licitação; 4) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou
cancelamento; 5) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
b) Os recursos previstos nas alíneas “1” e “2” referentes à habilitação ou inabilitação do licitante e julgamento das
propostas de preços, terão efeito suspensivo, não o tendo os demais casos.
c) Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contrarrazões no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.
d) Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do
processo estejam com vista franqueada ao interessado.
e) A Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir à autoridade competente, devidamente informados.
f) A decisão pela Autoridade competente deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento do recursos.

14- Da Impugnação
a) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a CPL julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
b) Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades
que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
c) A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

14.1 A critério da CPL, esta Tomada de Preços poderá:
a) Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado; ou
b) Ser revogada, a juízo da CPL, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de
fato superveniente, por conveniência exclusiva da Administração; ou
c) Ser transferida a data de abertura dos envelopes, por conveniência exclusiva da CPL.
d) Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preços, o seguinte:
e) A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.
f) A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no subitem anterior;
g) No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurada o contraditório e ampla defesa.
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15. Das Obrigações da Contratante:
A CONTRATANTE obriga-se a:
a) Publicar o resumo do Contrato e os adiamentos se houver, no Diário Oficial do Município, observando o que
dispõe a Lei nº 8.666/93;
b) Designar preposto para fiscalizar a execução do objeto Contratual, sem prejuízo, redução ou exclusão da
responsabilidade única da CONTRATADA, inclusive perante terceiros.
c) Apresentar uma relação dos responsáveis pelo objeto com os seus respectivos telefones, para que a
CONTRATADA possa se dirigir a fim de cumprir suas obrigações contratuais.
d) Oferecer condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas deste
contrato.
e) Disponibilizar acesso aos locais onde serão executados os serviços.
f) Acionar a CONTRATADA sempre que ocorra alguma urgência ou emergência.
g) Não solicitar serviços que não estejam definidos nesse processo, sem ter sido acordado previamente com a
CONTRATADA.
h) A CONTRATANTE fiscalizará e inspecionará os serviços e verificará o cumprimento das especificações
técnicas, podendo rejeitá-los, no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao especificado.
i) A fiscalização por parte da CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto
à perfeita execução dos serviços contratados.
j) Manter a regularidade com relação aos pagamentos;
l) Efetuar o pagamento pela realização dos serviços estabelecidos na CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, e
CLÁUSULA SEGUNDA - DO DETALHAMENTO DO OBJETO de acordo com as condições de preço e prazo
estabelecidas no Edital.
m) Fica reservado à FISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular não
previsto por este Contrato, e tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione, direita ou indiretamente, com os
serviços contratados.
16. Das Obrigações da Contratada:
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Cumprir e fazer cumprir dentro da melhor técnica e segundo padrões recomendados por lei, das determinações e
especificações da FISCALIZAÇÃO, e das recomendações dos fabricantes dos materiais, a execução dos serviços de
manutenção preventiva, corretiva, de urgência e emergencial, segundo a abrangência discriminada nos ANEXOS do
Edital e parte integrante deste CONTRATO.
b) Disponibilizar no mínimo 1 (uma) linha de telefone celular para contato com a CONTRATANTE, 24 (vinte e
quatro) horas por dia.
c) Executar e manter sob sua responsabilidade, serviços de sinalização e proteção, nos locais em que estiver
realizando os serviços.
d) Utilizar sob sua responsabilidade direta, pessoal devidamente treinado e habilitado para a execução dos serviços.
e) Honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da Lei, ficando declarado que o
pessoal empregado pela CONTRATADA não terá nenhum vínculo jurídico com a CONTRATANTE.
f) Manter, para execução dos serviços objeto deste Contrato, equipamentos em geral, e ferramentas, necessários à
execução dos serviços, incluindo veículos para deslocamentos de pessoal e transporte de materiais.
g) Atender com presteza as reclamações sobre a não execução de serviços solicitados, bem como sobre a qualidade
dos serviços executados, providenciando sua imediata correção, sem ônus para a CONTRATANTE, e no curso da
Garantias dos Serviços, às degradações e defeitos que se verificarem, do desgaste dos materiais decorrentes das falhas
de sua mão-de-obra, e das falhas da execução, mesmo que a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE tenha efetuado
a aceitação.
h) Responsabilizar-se integralmente pelo bom desempenho do trabalho, podendo a CONTRATANTE exigir a
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imediata substituição de qualquer empregado da CONTRATADA cuja atuação julgue inadequada.
i) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo causado às instalações, móveis, utensílios, máquinas ou equipamentos
da CONTRATANTE e TERCEIROS, que venham seus prepostos a causar.
j) Manter em boas condições de conservação as instalações físicas, por ventura cedida pela CONTRATANTE.
l) Não subempreitar os serviços, objeto da contratação.
m) Efetuar e manter limpos os locais de execução dos serviços, e onde mais for necessário. A limpeza deverá ser
feita diariamente, ou imediatamente após execução dos serviços, deixando o local limpo e desimpedido.
n) Credenciar, junto à CONTRATANTE, um representante para prestar esclarecimentos e atender às reclamações
que porventura surgirem durante a execução do contrato.
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
p) assumir responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos, inclusive a
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto
ajustado;
17. Do Contrato
a) O contrato deverá ser assinado pela vencedora dos itens no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da
notificação, sob pena de decair o direito à contratação.
b) O contrato a ser assinado subordina-se à minuta em anexo, e terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente por iguais períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
nos termos do art. 57 da lei 8.666/93.
c) Ocorrendo a recusa da vencedora em assinar o contrato, ou não comparecendo no prazo estipulado pela
Administração para a assinatura, poderá a Administração convocar a segunda classificada para a contratação nas
mesmas bases da primeira, e assim sucessivamente, se houver mais de uma recusa.
d) De acordo com a conveniência da Administração, o contrato decorrente da presente licitação poderá ser modificado
por “Termos Aditivos”, em observância a Lei.
18. Da Dotação Orçamentária:
18.1 O objeto da presente LICITAÇÃO correrá por conta da Dotação Orçamentária:
Órgão: 02.05.000 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Projeto: 15.452.010.2035 – Conservação, Reforma e Ampliação de Vias Públicas
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 24 - Convênio
18. Das Sanções Administrativas:
a) Pela eventual prática dos atos, abaixo expostos, os licitantes estarão sujeitos às seguintes sanções:
b) Quando a convocada não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas; recusar-se a honrar a proposta
pelo valor estipulado no instrumento convocatório ou não apresentar a documentação exigida para a assinatura do
contrato, de acordo com o que consta no Art. 87 da Lei nº 8.666/93:
- Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
c) Na ocorrência de qualquer ato de responsabilidade da empresa licitante que resulte na necessidade de se promover
novo procedimento licitatório:
- Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos.
d) Na condenação definitiva, pela prática de fraude nos recolhimentos de quaisquer tributos, ou cometimento de atos
ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação, ou demonstrado a inidoneidade para contratar com a Administração,
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pela prática de atos ilícitos:
- Multa no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor total do contrato.
- 0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado.
- 0,7% (sete décimo por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
e) O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do serviço realizado com atraso, ou de outros
créditos, relativos ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
f) As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
19. Das Disposições Finais:
a) A autoridade competente para aprovação de procedimentos poderá revogar a licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
b) A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres
contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações nele constantes, inclusive dos seus anexos.
c) O licitante vencedor devera prestar garantia contratual das obras e serviços contratados, no valor de 5% do valor
do contrato, até a aceitação definitiva dos serviços, optando por uma das modalidades de garantia constantes do art.
56 § 1° da Lei 8.666/93, a saber:
I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
II - seguro garantia;
III- fiança bancária.
d) Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos necessários à organização das
propostas.
e) Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Propostas de Preços entregues
tempestivamente, mas em local diferente do determinado no preâmbulo deste Edital.
f) Caso as datas previstas para realização da licitação seja declarada feriado ou ponto facultativo e não havendo
retificação da convocação, esta licitação deverá ser realizada no dia e hora anteriormente estabelecidos,
independentemente de qualquer comunicação aos interessados.
g) O Edital, seus Anexos e Especificações, são complementares entre si.
h) Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o Foro desta Comarca de
RODELAS, Estado da Bahia.
i) Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação em conjunto com a Assessoria
Jurídica da desta Prefeitura.
j) Quaisquer esclarecimentos adicionais referentes à presente licitação poderão ser obtidos junto à Comissão de
Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de RODELAS, durante o horário de expediente normal.
l) Quando todas as propostas forem desclassificadas a Administração PODERÁ fixar às Licitantes
Credenciadas o prazo de 08 (oito) dias úteis para uma nova sessão para apresentação de novas propostas
escoimadas das causas que geraram a situação;
m) Aos questionamentos, impugnações ou recursos deverão ser formulados via protocolo na Prefeitura Municipal de
Rodelas, a Av. Manoel Moura, 94, Centro, Rodelas/BA, nos horários entre nos horários entre 8:00h às 18:00h;
n) Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, considerando-se
prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem expediente na Prefeitura Municipal de
Rodelas/BA;

19.1 Anexos do Edital:
AENXO I – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
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ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO
ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO V – MODELO PROPOSTA COMERCIAL E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
ANEXO VI – MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO VII – MODELO DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
ANEXO VIII – MODELO DECLARAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO
ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO
Rodelas, 28 de abril de 2020.

Márcio José da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

ANEXO II - MODELO DE PROCURAÇÃO CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a pessoa jurídica: OUTORGANTE: (nome da proponente), inscrita no
CNPJ/MF sob o n° ---, com sede na (Av./R. Xxxxx, nº 000, CEP ---, Município/UF), Tel: (--, endereço eletrônico
xxxx@xxxxx.xxx.xx, neste ato representada por seu (representante legal), o(a) Sr.(ª) (nome do representante legal),
que esta subscreve, portador (a) da Cédula de Identidade RG n.º --, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º --, (nacionalidade),
(estado civil), (profissão), nomeia e constitui seu Procurador o(a)------- OUTORGADO: Sr.(ª) (nome do procurador),
portador(a) da Cédula de Identidade RG --, inscrito no CPF/MF sob n.º ---, a quem confere amplos poderes para---------------------------- manifestar intenção de interpor recursos, desistir do direito de os interpor, requerer o registro em
ata das observações que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos, requerer,
alegar e assinar o que convier e praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste mandato, cuja
finalidade é--------------------------- representar a OUTORGANTE perante a Prefeitura Municipal de Rodelas, nos atos
relacionados ao procedimento de contratação TOMADA DE PREÇOS n° 00----/2020.

Local e data.
Razão Social
Representante(s) legal (is) com carimbo da Licitante
[Reconhecer Firma]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

TOMADA DE PREÇO N° ___/2020

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

A [RAZÃO SOCIAL] , CNPJ/MF n.º [Nº do CNPJ] , localizada à [ENDEREÇO COMPLETO] , DECLARA, sob as
penas da Lei e em conformidade com a Lei n.º 8.666/93, que cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos
para o certame licitatório na Prefeitura Municipal de Rodelas, Tomada de Preço nº ___/2020.
Local e data.
Nome: -[Representante Legal] RG nº [do signatário]
OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde
que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada após o credenciamento e fora dos envelopes
proposta e habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

TOMADA DE PREÇO N° ___/2020
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Tomada de Preços nº. ____/2020
A (RAZÃO SOCIAL) , inscrita no CNPJ/MF (Nº) , por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
DECLARA sob as penalidades da lei, ser microempresa / empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente.
Local e data.
(nome/cargo/assinatura)

OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde
que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada no credenciamento e fora dos envelopes
proposta e habilitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

TOMADA DE PREÇO N° ____/2020
ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e
declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão os serviços e concordamos
com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social 1.2. - Endereço 1.3. - C.N.P.J. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
a) Composição de custo unitário;
b) Composição do BDI, conforme art 7º, Parágrafo 2º, Inciso 2º da ei 8.666/93 em conformidade com a tabela
estabelecida pela Caixa Econômica Federal. (Adotaremos o valor do B.D.I de ---%;
c) Cronograma Físico-Financeiro, completo e detalhado, em parcelas mensais, percentuais, desembolso valores
horizontais e verticais, simples e acumulados, ficando reservado à PREFEITURA MUNICIPAL DE
RODELAS/BA o direito de proceder às alterações que julgar convenientes no decorrer da execução da obra.
Para o objeto licitado o valor total é de R$ ____________, (_______________ por

extenso).

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação da
mesma.
4. PRAZO DE EXECUÇÃO
Nosso prazo para a execução dos serviços é de.......... dias.
5 - DECLARAÇÃO
Declaramos que:
a) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como
todos os custos relativos a mão de obra , encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro,
bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução das obras/serviços
b) cumpriremos rigorosamente as especificações dos serviços, bem assim as recomendações da fiscalização da
PREFEITURA.
c) que temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos serviços e que utilizaremos os
equipamentos e equipe técnica indicada e os que forem necessários à perfeita execução dos trabalhos,
comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e pessoal, se assim o exigir a
fiscalização da PREFEITURA.

Local e data.
(Razão Social e assinatura do Representante da empresa licitante e do profissional técnico responsável)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

TOMADA DE PREÇO N° ____/2020
ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A [RAZÃO SOCIAL] , inscrita no CNPJ/MF [Nº do CNPJ] , por intermédio do seu representante legal abaixo
assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação no Toma de Preços nº _____/2017 que para
efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a
Administração Pública que venha a ocorrer· no período de validade do Certificado de Registro Cadastral,
comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal,
Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.

Local e data.
Nome: -[Representante Legal] [Nome / Cargo / Assinatura]
OBSERVAÇÕES: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que
tenha poderes outorgados para tanto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

TOMADA DE PREÇO N° ____/2020

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
(
(

) nem menor de 16 anos.
) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e data.
Nome: -[Representante Legal] [Nome / Cargo / Assinatura]
OBSERVAÇÕES: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que
tenha poderes outorgados para tanto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

TOMADA DE PREÇO N° ____/2020

VIII - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PÚBLICO/EMPREGADO
PÚBLICO

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que não
possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou sociedade de
economia mista.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data.
Nome: -[Representante Legal] [Nome / Cargo / Assinatura]
OBSERVAÇÕES: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, desde que
tenha poderes outorgados para tanto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

IX – MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO N. --/2020
TOMADA DE PREÇOS N. ____/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. ___/2020
O MUNICÍPIO DE RODELAS, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ nº 14.217.350/0001-19, com sede a Av. Manoel
Moura, 94, Centro, Rodelas/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Geraldo Jackson Menezes
Lima, brasileiro, casado, portador do RG n. ---- e do CPF n. ----, domiciliado em Rodelas/BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa _____, resolvem celebrar o presente Contrato, com base no processo administrativo
acima identificado, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui estabelecidas e pelas normas da Lei Federal nº
8.666/93, art. 23, I, “a”, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, conforme condições e cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente Contrato tem por objeto a ____, mediante condições estabelecidas no Processo Administrativo, parte
integrante desse instrumento de contrato, independente de transcrição.
§ 1. º O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas obras e serviços, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma
de edifício ou de equipamentos, até o limite de 50% para os seus acréscimos, conforme preceitua o art. 65, § 1.º da
Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/VIGÊNCIA
2.1 - A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços constantes na cláusula primeira no prazo de___ meses, até
____, a contar da liberação da Ordem de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1 - O preço total a ser pago a Contratada é de até R$ _____, observada a seguinte forma de pagamento:
a) A medição dos serviços será feita por prepostos da Secretaria Infraestrutura e Obras, mensalmente, de acordo com
os serviços executados e constantes na planilha de serviços. Considerando as medições feitas pela Secretaria e os
valores unitários de cada serviço constante na planilha, encontrar-se-á o valor a ser pago ao contratado.
b) As faturas serão apresentadas em duas vias, cobrindo os serviços executados e contados pela fiscalização.
c) Os pagamentos serão efetuados após 05 (cinco) dias úteis contados da data de liberação das faturas, que deverão
ser conferidas e aprovadas pela fiscalização, ficando certo e ajustado que as parcelas mencionadas somente serão
liberadas após a apresentação, pela Contratada, dos documentos referidos no item 6.3 deste instrumento contratual.
3.2 - A Prefeitura poderá deduzir nas faturas:
a) os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalização;
b) o valor dos prejuízos causados pela Contratada, em decorrência da execução do objeto.
c) a garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada fatura, quando a contratante optar por esta modalidade.
3.3 - A Prefeitura não estará sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto, sempre que as faturas
não forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores serão acrescidos da importância resultante
da aplicação do índice estabelecido pelo Governo Federal, se houver, correspondente ao período entre a data do
vencimento e a data do efetivo pagamento, para efeito de correção.
3.4 - O preço acordado compreende todos os custos da execução, diretos ou indiretos, inclusive os relacionados a
mobilização de mão-de-obra e materiais necessário a efetivação dos serviços.
3.5 – O edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS FINANCEIROS
4.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta da DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

Projeto Atividade/Elemento de Despesa:
Fonte de Recurso:
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 - Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento;
5.2 - Proceder o pagamento devido, no prazo e condições estabelecidos, respeitadas, inclusive as normas pertinentes
a reajustamentos e atualizações monetárias, estas nas hipóteses de eventuais atrasos no adimplemento das obrigações;
5.3 - Certificar, tempestivamente, se os serviços a serem executados obedecem as condições contratuais estipuladas;
5.4 - Oferecer a Contratada todas as informações e condições indispensáveis ao pleno e desembaraço cumprimento
da prestação a ela contratualmente imposta.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - Observar fielmente as cláusulas e condições estipuladas por força deste instrumento.
6.2 - É de inteira responsabilidade da Contratada a execução dos serviços objeto deste contrato, não podendo ela
eximir-se, ainda que parcialmente, sendo ainda de sua responsabilidade, toda mão-de-obra necessária a execução dos
trabalhos, utilizando pessoal selecionado e habilitado, além de material necessário a efetivação dos serviços;
6.3 - Obriga-se a Contratada a fornecer a Contratante, mensalmente e até o quinto dia de cada mês, relação nominal
de todos os seus empregados, bem como cópias reprográficas, devidamente autenticadas dos comprovantes de
quitação de todas as obrigações sociais.
6.4 - Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato.
6.5 - Durante a vigência deste contrato, a Contratada garante o perfeito funcionamento dos serviços aqui contratados
e se compromete a eliminar eventuais erros, sem ônus para a Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA - PARALISAÇÕES
7.1 - A Contratada responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações e atrasos na execução do
objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de força maior ou de ordem expressa da Contratante.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1 - O descumprimento das condições ora ajustadas, que impliquem inexecução total ou parcial deste instrumento,
ensejar-lhe-á, conforme o caso, rescisão administrativa, amigável ou judicial, observadas as situações típicas, as
condutas, as cautelas, as conseqüências e os direitos assegurados a Administração, conforme a legislação aplicável.
8.2 - Rescisão: Poderá ser rescindido, a critério da Prefeitura, independentemente de notificação ou interpelação
judicial ou extra-judicial e sem que assista a prestadora dos serviços direto a qualquer ressarcimento ou indenização,
nos seguintes casos:
a) inadimplemento, pela Contratada, de qualquer cláusula contratual, especialmente inobservância das especificações
técnicas recomendadas e das normas e regulamentos aplicáveis;
b) interrupção dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalização da Prefeitura;
c) se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, não tiverem sido atendidas as exigências e recomendações da fiscalização,
a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas neste contrato;
d) se decorridos mais de 10 (dez) dias, não forem atendidas as exigências e recomendações da fiscalização, em caso
de reincidência específica ou genérica, a menos que a Prefeitura prefira aplicar as multas previstas neste contrato;
e) falência, liquidação judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos serviços, requeridas ou decretadas;
f) superveniente incapacidade técnica ou financeira da prestadora dos serviços, devidamente comprovadas;
g) sublocação, cessão ou transferência, total ou parcial do objeto a serem executados, sem a prévia autorização ou
concordância por escrito da Prefeitura;
h) se a Contratada der causa a aplicação de multa que, acumuladas, ultrapasse 10% (dez por cento) do valor global
do contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

8.2.1 - Declarada a rescisão, a empresa terá direito ao pagamento dos serviços já executados e aceitos pela
fiscalização. Da quantia apurada será abatida, a título de multa, uma importância equivalente a 20 (vinte por cento),
independente do pagamento das multas anteriormente impostas pela fiscalização, que serão igualmente abatidas do
pagamento final.
8.2.2 - O contrato poderá ser rescindido pela prestadora dos serviços no caso de atraso do pagamento das faturas
apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do vencimento das faturas.
8.2.3 - Poderá ainda o contrato ser rescindido por conveniência das partes, desde que informada a outra por escrito
com antecedência mínima de 30 dias, a contar da data do recebimento da correspondência.
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 - Pelo não atendimento ou inobservância de exigências ou recomendações da fiscalização da Prefeitura, a
prestadora dos serviços ficará sujeitas as seguintes penalidades, que serão aplicadas, cumuladas ou isoladamente:
a) 0,7% (sete décimos por cento) do valor do faturamento mínimo mensal na primeira vez, por dia de atraso no
atendimento de exigência ou recomendação ditada pela fiscalização.
b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor do faturamento mínimo mensal, quando da reincidência genérica ou
específica, por dia de atraso no atendimento de exigência ou recomendação da fiscalização.
9.1.1 - A multa será aplicada automaticamente e cobrada por ocasião do pagamento da respectiva fatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE
10.1 - Serão sempre observadas as instruções governamentais para o caso de reajustamento.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1 - Todos os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados pela Prefeitura, através de prepostos credenciados
junto a Empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos locais de serviços e tudo facilitar
para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos
ligados aos serviços contratados.
11.2 - As comunicações entre a fiscalização e a prestadora dos serviços serão sempre por escrito. Quando por
necessidade ou conveniência do serviço, houver entendimentos verbais, estes serão confirmados por escrito dentro
do prazo de 05 (cinco) dias após os mesmos.
11.3 - A fiscalização poderá aplicar sanções e multas a prestadora dos serviços, nos termos deste contrato, bem como
examinar, a qualquer tempo, a documentação da Contratada.
11.4 - Se a qualquer tempo, a fiscalização da Prefeitura observar que os métodos de trabalho da empresa são
ineficientes ou inadequados a perfeita execução dos serviços, a segurança dos trabalhos, ou do público e/ou ao ritmo
requerido para a realização dos trabalhos, poderá exigir que a empresa aumente sua segurança, eficiência e qualidade
de modo a assegurar o cumprimento dos serviços. Ainda que ocorra caso fortuito ou de uma força maior ou qualquer
outro motivo alheio ao controle da Prefeitura, a fiscalização poderá exigir que a Contratada intensifique a execução
dos trabalhos, inclusive em horário extraordinário, a fim de garantir a conclusão dos serviços no prazo
preestabelecido.
11.5 - A fiscalização da Prefeitura não diminui nem exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade e correta
execução dos serviços.
11.6 - As observações, ordens e instruções da fiscalização serão, obrigatoriamente, registradas no “DIÁRIO DOS
SERVIÇOS”, no qual a Contratada fará também o registro de todas as ocorrências verificadas durante a execução
dos trabalhos.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL
12.1 - A licitante vencedora ficará obrigada a prestar, na assinatura do contrato, uma garantia de 5% (cinco por cento)
calculados sobre o valor máximo previsto no contrato ou autorizar a Prefeitura a reter de cada medição o percentual
de 5% (cinco por cento), conforme preceitua o art. 56 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS - BAHIA
CNPJ: 14.217.350/0001-19
AV. MANOEL MOURA, 94, CENTRO, RODELAS – BA

CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - Os tributos que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da execução dos serviços, serão da exclusiva
responsabilidade da Contratada.
13.2 - Aos casos omissos será aplicada a Lei nº 8.666/93, no que couber.
12.3. Poderá o contrato ser prorrogado, observado, para tanto, a legislação aplicável.
CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - FORO
14.1 - É eleito o foro da Comarca de Rodelas para conhecer e decidir quanto aos litígios que possam decorrer da
execução deste contrato.
E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três) vias, para um só efeito legal, juntamente
com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idôneas e capazes, sendo uma via para a Contratada, uma para a
Contratante e uma para o Registro Legal.

Rodelas, ____

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____________________________________________

2.______________________________________________

j

Fonte

Código

SINAPI

CoMposiçãci

Composição •

1.2.1.

12.2.

12.3.

Composição

Composição

P 3.0.4

Observações:

Encargos sociais:

1.3.3.

1.3.2,

12.1.

I

• SINAPI

1.1.4.

•

SINAPI

1.12.

SINAPI

SINAIS •

1.12.

1.3: : • :

SINAPI

•

1.1. •
1.11 .

.. ......, .
I .;'.:'1':,.4:'••:''''..■'

-

,.:.
s

ASSENTAMENTO DE GUIA {ME10-E10) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM {COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

,-::,:

93,50

233,71 .• • INRI

: 6DI•1

16,00

203,57

un

M2

374,60
0,48

BOI 1 -.
BOI 1 :

72,11

299,68
0,38

5,00

2,75
2.023,27

M2
M2

90,14

•
•0.01 1.
UN

74,80

292,14

: BOI
559,25
48,60

M3

699,06

BOI 1

62,81

43,64

50,25

•

BDI:1•:.:

1,56

Preço Unitário
(cora BDI) (R$)

2.023,27

34,91

BOI 3
0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

tr

7

o

RA.

HA

112

CREA-SE271.566.5350

JonatashÚrg ftèzetide
Erigml-i...iro civil

971,17

1.030,15 RA

450,70

..2.45202..

19.033,80 RA

4.674,24

33.974,32 RA
___

57.682;36.:

127.081,59

25.250,10

3.156,30

Preço Total
(R$)
,„ W". -5-'''
122t994 gee
ig21'ffl4.0111::
::':
5- 161.1160,53
6.372,54 RA
354,03

BDI2
0,00%

M2

578,60

2.023,27

M2

M

: SDI 1
. • ..BDIl1

1,25

. .
283,22

,/,

BDI
(%)

BOI 1
25,00%

18,00

Custo UnitárIo
(sem BDI) (R$)
-:'-', :

1Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

72799

:
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Quantidade

1

M2

Unidade
,,7.4 .7'

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
RE/UNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 36 PECAS POR M2
,
.
PASSEIOS •
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
94990
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES
01
FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02
DEMÃOS
PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM
02
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO , EXCLUSIVE
REGULARIZARÃO DE BASE
: : SERVIÇOS FINAIS : : • • ••• .•:••••• • .. • • :
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES
73916/002
45X25CM
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM, CHAPA DE
AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE
03
'DE MADEIRA 6X8 CM, ALTURA VISÍVEL DE 2,50 M, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO ( 40X40X55) CM
04
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

94273

: • SERVIÇOS PRELIMINARES.
PLACA DF OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
74209/001
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
72961
ESPESSURA

• .. . . . .
': i'?!:',.'•J':•,•',...(;.PAVIMENTAÇÃO DERLIA&

Descrição

MUNICÍPIO / UF

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO

1DATA BASE
06-18 (DES.)
(RodelasaA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO

PROPONENTE f TOMADOR
Prefeitura Municipal de Hodelas/BA

1Na SICONV
678743/2018

.,AVINIENTAÇAO:SILIPERFICIWER PARALELO ,,--.

Item

R,OPERAÇÃO
I1060352-45
LOCALIDADE SINAPI
SALVADOR

CAI w.d.A

Orçamento Base para Licitação - OGU

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

I

Fonte

Descrição

Unidade

Quantidade

PMv3.0.4

segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Data

Rodelas/BA
Local

1 Custo Unitário
(sem Boo (Fm

Responsável Técnico
~alas Marques Rezende
Nome:
CREA/CAU: 2715865350
0
ART/RRT:

.os.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Conlraparlda; OU - 100%01.111

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BOI; Preço Unitário; Preço Total.

RAVIMNTAÇA~RIMA4 EMCEIAWIA.

Código

MUNICÍPIO / UF
IRodelas/BA

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO

DATA BASE
00-18 (DES.)

LOCALIDADE SINAPI
SALVADOR

Item

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO

PROPON ENTE I TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rodelas/BA

NAEICONV

876743/2018

I I+P OPERAÇÃO
1060352-45

CAI

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

BOI
(%)

B011
25,00%

I

Preço Total
(R$}

BDI 3
0,00%

iSt121221 4AIS

I

(REASE. 271.586.5350

ionatas M rqberilezende
Engenheiro civfi

Preço Unitário
(com EDI) (R$)

B012
0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

2/2

PIVIv3.0.4

F

F

3

Evento

Nsdo

Titulo dos Eventõs

ATUALIZAR UNHAS

AdministraçO Loeal
Pavimentação
Passeio

VOLTAR

.497/

.45(4,7,45.7

7/97.1,4W/o~1.1.09■54
AS.% 99.991~~56..,

9555:34 SS-05~.965•59~,

4
s.
....
1
Anlorrile abáixo o NUMERO DO PERÍODO émAue as- eventosseyao..cohcluídáá
A administração local será pr000rcional a execuçãodos demais everos, indopendente de irentes de obra;
3
2
1
2
3
3

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

~SC271.586.5350

Engenhuirc civil

Joaatet M rq~ues Rezende

1/1

,SERVIÇOS:EINAIS

segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Data

Rodelas/BA
Local

Total: R$ 221.994,91

1 1.3.

r2. • PASSEIOS

Acumulado:.

Periodot

% Período:

221.994,91

01/19

•.9.1z:
.• :51;75% •
Repasse: 113.739 00
.1.1.19.87
COOtrepartida::
Outros:
InveStieriento:: 414,886,87
%:>
51,75%
Repasse: 113.738,00
,
Contrapartida:
Outros:
Investimento:. 114.226,87

2.452,02: % Período:

57•t632,36: % Período:

161:1365,53. % Período:

Parcelas:

Valor (R$)

,37%
27,178,23
.274,53:

. 25;85%
7E1.858.73
795.'

194342;15 221.994,91:: .•.

79.655,28 27452,76
87,63% 100,00%
192.596,73 219.774,96
2.219,95
1.945,42

"45,82%r

5,58%

03/19

54;:13%:,

02119

04/19

APELIDO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO

CRONOGRAMA TÍSICO-FINANCEIRO

OGU

SICONV 1 PROPONENTE TOMADOR
878743/2018 I Prefeitura Municipal de Rodelas/BA

sERviços•PRELIMINAII=S

Item Descrição

N° OPERAÇÃO
1060352-45

CAI

05/19

06/19

02/19

09/19

Responsável Técnico
Nome: Jonatas Marques Rezende
CRENCAU: 2715865350
ART/FIRT:

07/19

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO

11/19

11

Jonatas Marq Rezende.
Engenheiro cfv11
CRASE: 271.586..5350

10/19

10

#PUIS

Grau ri

1/2

SERVIÇOS FINAIS

PMv3

segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Data

Rodelas/BA
Local

Total: R$ 221.994,91

12.

r:
12PASSEIOS::

Penedo::

Acumulad

% Periodo:

Repasse:
Contrapartida:
Outros:
Investimento:

Repasse:
ConImparlida:
Outros:
Investimento:

2.452,02 °I Período:

57.68226

161,96,153 % Period
•• : - •

SERVIÇOS:PRELIMINARES-

Parcelas:

221.9n4;91 % Periodo:

Valor (R$)

N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
878743/2018 Prefeitura Municipal de Rodelas/BA

12/19

12

CRONOGRAMA FiSICe Sigilo 1
LIGO

OGU

.r::PAVIMENTAÇA0 DE FILIAS..

Item Descrição

Na OPERAÇÃO
[1060352-45

CAI :A

212

Quadro de Composição do BD1

CAI A
N2 OPERAÇÃO
1060352-45

NQ SICONV
878743/2018

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rodelas/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO/ DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO/ PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ES:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do SS (entre 2% e 5%):

50,00%
5,00%

BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção de Fracas Urbanas,"Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens

Siglas

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco

AC

Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 13,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta- 0% ou 4,5%- Desoneração)
BDf SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
' SDI'COM deSOneração

0/0
Adotado

SG
R
DF

3,80%
0,32%
0,50%
1,02%

L
CP
ISS

5,68%
3,65%
2,50%

CP RB
BDI PAD
' BDI DES

4,50%
19,01%

25,006/d,:,

X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BOI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
(1-1-AC 4- 5 +R' G)*(/ DF)*(1÷1_)
BD1=
-1
(1-CP-155-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo cie obra corresponde à 50%, com a
respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Rodelas/BA
Local

Responsável Técnico
Nome:
Jonatas Marques Rezende
CREA/CAU: 2715865350
PMv3.0.4

segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Data

)(matas til rg Rêzerde
Engenh,im civil
GREAsg.271.586,5350

CAI..A
142 OPERAÇÃO
1060352-45

SICONV
87874312018

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOM ADOR

( Prefeitura Municipal de Rodelas/BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO) DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO / PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

ART/RRT:

PMV3.0.4

50,00%
5,00%

pratas AI rg t Rezende
Engenheiro civil
CR6A.SE 271.5555350

=11`,

E

A

5

V

M2

A

fâN
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97
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99

A
g

E
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E.à.
gls
E
3 s s.

199

5
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s

E
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s

k

A
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g
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MUNICÍPIO: RODELAS

ESCALA : I GEO

PROPR1ETARIO: P. 13 1. DE RODELAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA: m.
PERIMETRO: m

RUAS RODELAS

Ë DATA :04/09117

P.: Al

OMITIAS° 4.14.16SUSS,70.5

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

a

E

rz

R

5
g

PERFIL II

tr;PREte

M

i
rE 11..j:%352M

10

DETALHES SARJETAS

RODELAS/BA

CONVENÇÕES

,'c'''
\ ,

1L___

POSTE

1

i A

xa
RUA SEM PAVIMENTO

RUAPAVIMENTADA

I'

,

PAVIM ENTO EM PARALELO -PROJETADO

PASSEIO EM PROJETO - PROJETADO

CASA

CERCA

ARVORE

POSTE

PISTA

COELBA

NILINICiP10: RODELAS

ESCALA: I 600

PROMETA RIO: P. M. DE RODELAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RISAS ROI) T.AS

DATA :IV 09f 17

car.rmse ocJemet.tas

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

ESCALA:1/500

SEDE 00 MUNICiP10
RODELAS/BA

PROJETO DE DRENAGEM

Descriçao

1.3.3

IS.2.

1.3.1.

1.3.

1.2.3.

1.2.2.

1.2.1.

12.

1.1.4,

1.1.3.

1.12.

1.1.1.

,

segunda-feira, 16 de dezembro de 2019
Data

Rodelas113A
Local

Unidade

45,93
147,14
Passeio

203,57

M2

ARTIRRT:

459,29
1.471,36

Sinalização
2.023,27

M2

enfie
Engenheiro clvtl
CREME:271 "5350 .

1,18
1,18
4.Sin Sinalização

2,75

M2

4 Sin

2,00
2,00

Sinalização
4.Sfo

5,00

UN

Responsável Técnico
Nome: Jonatas Marques Rezende
CREPJCAU: 2715865350

6,00
8,00

459,29

143,24

Passeio

1.471,36

413,64

6,00
45929

6,00
1.471,35

16,00

• •

uri

Pavimentação

Pavimentação

- :

12,03

2.Pa

Pavimentaçao
2,Pa Pavimentação
2:Pa

34,75

_

FRENTES DE OBRA:

1
Agrupador de Eventos
g nolm,:,EINANC.JPOR:FRENTEORSP: ZiW602,48 1'3'53239,43

p_

Passeio

-comprimento x 0,30 rn

-

g

2
,̀,
;1,.'

PROPONENTE! TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rodelas/BA

48,60

2.023,27

..

Memória de Cálculo

NP. OPERAÇÃO
1060352-45

Grau de Sigilo
#PUBLICO

M3

M2

578,60

2.023,27

M2

M

18,00

Quantidade

M2

..:Wl;

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHA() DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR VI2)
: PASSEIOS : . : : .
EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES
FOK-25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR.
02 DEMÃOS
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO , EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE
SERVIÇOS FINAIS
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES
45X25CM
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM, CHAPA DE
AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE
DE MADEIRA 6X6 CM. ALTURA VISÍVEL DE 2,50 M. CHUMBADA EM BASE
DE CONCRETO ( 40X40X55) CM
'LIMPEZA DE RUAS VARRIÇA0 E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_0612016

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SURLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

PAVIMENTAÇeii:SUPERELOIAU EM:PARO:EM= '`-•
1:
.. PAVIMENTAÇA0 DE RUAS.
1.1.
, SERVIÇOS" PRELIMINARES

Item

NE SICONV
878743/2016

ANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO

CAI

PLQ

SAÍDA DE
'BARRA RERRL1

- PL de Cálculo - OG
aAba Memória

SAÍDA DA
BARRAPERFIL [I

1/2

PMv3.0.4

1.3.3.

1.32.

1.3.1.

1.3.

12.3.

1.2.2.

1.2.1.

1.2.

1.1.4.

segunda-Feira, 16 de dezembro do 2019
Data

Roderas/BA
Local

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHA() DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2
'PASSEIOS..
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES
FCK.25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR,
02 DEMÃOS
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAI E, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO , EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE
SERVIÇOS FINAIS
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFLCAÇAO NR DE RUA, DIMENSÕES
45X25CM
PLACA DE SINALIZAÇA0 VERTICAL TIPO CIRCULAR R=25 CM, CHAPA DE
AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE
DE MADEIRA 6X6 CM, ALTURA VISÍVEL DE 2,50 M. CHUMBADA EM BASE
DE CONCRETO ( 40X40)(55) CM
LIMPEZA DE RUAS VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_0612016
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PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura Municipal de Rodelas/BA

Responsávoi Técnico
Nome: Jonatas Marques Rezende
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO
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Item de
Subitem de Investimento
Investimento
: : Paiiiimentec5o " Pavlmentaçãode vias

Pata

segunda-feira 18 de dezembro de 2019

Rodelas/BA
Local

Observações:

1.

Meta
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Descrição da Meta

PROPONENTE 7 TOMADOR
Prefeitura Municipal do Rodelas/BA

QCI - Quadro de Composição do Investimento

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO SUPERFICIAL EM PARALELO
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PROPRIETÁRIO: P. M. DE ROR LAS
ESCALA :1 650
MUNICÍPIO: RODELAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
DATA :1:14/ 09117
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PAVIMENTO EM PARALELO -PROJETADO
RUA PAVIMENTADA
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POSTE

COELBA

MUNICÍPIO: RODELAS

PROPRIETÁRIO: P, M. DE RODELAS
ESCALA: 1:600

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUAS RODELAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
ESTADO DA BAHIA

ESPECIFICACÃO TÉCNICA

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO
SITUADO NO MUNICiP10 RODELAS -BA.

PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS

RODELAS/ BAHIA,
NOVEMBRO/ 2017

)onaus Marq Rezende

Zngent.-iro civil
twa:271.586.5350

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
ESTADO DA BAHIA

DA OBRA

A presente especificação destina-se a execução do calçamento em diversas ruas do
município de Rodelas.
Em qualquer divergência encontrada entre os elementos do projeto, deverá ser
obedecido o seguinte critério:
Toda e qualquer modificação em relação aos projetos, detalhes, especificações e
inclusive acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização da fiscalização,
e será anotada no livro de ocorrência da obra, assim como todo acompanhamento dos
trabalhos no decorrer da obra.
Exigir-se-á emprego de mão de obra de primeira qualidade, na execução de todos os
serviços especificados.
Os materiais e/ou serviços não previstos nesta Especificação constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pela Fiscalização.
Todo material considerado "similar" deverá ser previamente submetido à apreciação
da Fiscalização.

DA RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO

A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do
Código Civil Brasileiro.
A presença da fiscalização não implica na diminuição da referida responsabilidade da
empreiteira.
É de inteira responsabilidade do empreiteiro, a reconstituição de quaisquer danos e
avarias causadas a serviços realizados, motivados pela construção inclusive aos de
viação e urbanização.

formas M;rzr Rezende
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
ESTADO DA BAHIA
A empreiteira deverá verificar "in loco" para tomar as precauções e cuidados
necessários no sentido de garantir inteiramente a estabilidade das estruturas,
elevações, equipamentos mobiliarem, canalizações e redes que possam ser atingidas,
pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades, e ainda, a segurança dos
operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra, pois
qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados aos serviços ali existentes serão de
inteira e única responsabilidade da empreiteira, correndo por sua conta as despesas
efetuadas na reconstituição e indenização de quaisquer serviços ou edificações.
É de inteira e única responsabilidade da firma empreiteira o pagamento de todos os
materiais, mão de obra, equipamentos e como também todas as obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias, transportes, seguros e tudo mais que se fizerem
necessários à conclusão e quitação dos encargos da referida obra.
É de inteira responsabilidade da empreiteira, a apresentação ao fiscal da obra, de todo
e qualquer material a ser utilizado na mesma, antes de sua aplicação, para análise e
aprovação pela fiscalização.
Não serão aceitos pela fiscalização, os serviços executados que não tenham sido
previamente aprovados.
Uma vez aprovados os materiais a serem utilizados, as demais partidas ficarão
sujeitas a aceitação pela fiscalização, sendo impugnadas as que estejam em
desacordo com a (s) amostra(s) já aprovada(s) e com o estabelecido nas
especificações dos referidos materiais.
A empreiteira sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde
irá implantar a referida obra.
Deverá obrigatoriamente à empreiteira ter no local da obra um profissional
(Engenheiro/ Arquiteto) legalmente habilitado no CREA regional, como responsável
geral da obra, auxiliado por encarregados gerais.
Caberá a empreiteira verificar e conferir todos os documentos e instruções que
lhe forem fornecidos, comunicando ao fiscal, qualquer irregularidade, incorreção ou
discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a sua execução. A não
Jaulas lib/i".insfiezerviç
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
ESTADO DA BAHIA
observância destes dispositivos transferirá à empreiteira todas as responsabilidades
pelo funcionamento ou instabilidade dos elementos defeituosos.
Deve à empreiteira facilitar por todos os meios, os trabalhos da fiscalização, mantendo
inclusive no local da obra, em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cópia
completa de todos os projetos, detalhes e especificações.
Deverá à empreiteira efetuar a limpeza periódica da obra com a remoção de todos os
entulhos resultantes tanto no interior da mesma, como na área de serviço.
As obras a serem executadas devem obedecer aos projetos, detalhes, memoriais e
especificações fornecidos pela Contratante.
No caso de eventuais divergências entre elementos de projeto, devem ser obedecidos
os seguintes critérios:
• Divergências entre as cotas assinaladas e suas dimensões medidas em
escala, prevalecem às primeiras;
• Divergência entre desenhos de escalas diferentes: prevalecem os de maior
escala (denominador menor de a relação modular);
• Divergências entre os detalhes e as plantas gerais prevalecerão os detalhes;
• Divergência entre plantas, especificações e memoriais descritivos dos diversos
projetos, prevalecerá os memoriais descritivos;
• Divergências entre o elementos não incluídos nos cinco parágrafos anteriores,
prevalecem os critérios e interpretação da Fiscalização, para cada caso.
Toda e qualquer modificação nos projetos, detalhes, especificações, inclusive
acréscimos, somente serão admitidos com prévia autorização escrita dos autores do
projeto ou da fiscalização.
No caso dos trabalhos não estarem sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
os detalhes, desenhos, especificações, instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO ou
de modo geral com as regras da arte de construir poderá a fiscalização além das
sanções previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria
determinando a paralisação total ou parcial dos trabalhos defeituosos, bem como a
demolição dos mesmos que será realizada pela empreiteira. Do mesmo modo,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RODELAS
ESTADO DA BAHIA
deverão ser removidos da área da obra, os materiais dessas demolições e aquelas
que não atenderem aos padrões de aceitação estabelecidos.
DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Serão implantados pelo empreiteiro todos os serviços necessários à instalação da
obra e correrá pôr conta exclusiva do mesmo todas as despesas com instalações
provisórias e, especialmente, fornecimento e construção de insumos.

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA
Caberá à empreiteira mandar confeccionar, fixar e manter na obra, em local bem
visível, a placa em chapa zincada com referências da obra, de acordo com as
dimensões e o layout previamente aprovados ou fornecidos pela fiscalização.

PAVIMENTAÇÃO

PARALELEPIPEDO SOB COLÇÃO DE AREIA
O colchão de areia deverá ser utilizado uma granulométria média, devendo ser
uniformemente espalhada com espessura de 20 cm, sem compactação, a fim de evitar
grandes desníveis. A regularização é a operação destinada a conformar o leito viário,
transversal e longitudinal, sendo executada mecanicamente, compreendem cortes ou
aterro até 20 cm de espessura.
O material empregado na regularização será do próprio subleito. No caso da
substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de locais que serão
indicados pela FISCALIZAÇÃO.
Os pavimentos em paralelepípedos serão constituídos de pedras entalhadas em forma
de paralelepípedos e assentados sobre camada de areia de modo conveniente a fim
de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer às condições projetadas de
greide, alinhamento e perfil transversal. Os paralelepípedos deverão ficar colocados
de tal maneira que sua face superior fique cerca de lcm acima do cordel.
for 3t
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Os paralelos deverão ser de granito ou de outras rochas que satisfaçam as condições
estabelecidas pela FISCALIZAÇÃO.
Os paralelepípedos devem se aproximar o mais possível da forma prevista, com faces
planas e sem saliências e reentrâncias, principalmente a face que ira constituir a
superfície exposta do pavimento.
Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas normalmente ao eixo da via,
ficando a maior dimensão na direção da fiada.
As juntas devem ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que
cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho.
O rejuntamento será executado com preenchimento da parte superior das juntas com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume.

MEIO FIO
Os meios-fios serão de concreto simples, pré-moldados, com características
semelhantes aos paralelepípedos, com as seguintes dimensões mínimas 1,00 X 0,15
X 0,13 X 0,30 m, serão assentados em cavas de fundação previamente compactada e
deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto.
As juntas dos meios-fios serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no
traço de 1:3.
Será executada uma linha d'água, entre a pavimentação de paralelepípedo e o meiofio, que representa somente o rebaixamento na mesma proporção aplicada para o piso
em paralelepípedo, que conduzirá a água por gravidade pelo caimento da
pavimentação, para a calha formada pelo rebaixamento.
O assentamento da "linha d'agua" terá o mesmo procedimento descrito pela
pavimentação, com exceção do sentido das pedras que deverão está em sentido
oposto à pavimentação, ou seja, perpendiculares a pavimentação a fim aumentar a
velocidade do fluxo de água a ser conduzida pela calha gerada pelo rebaixamento
desta linha d'água.
Jor6tas Marq Arrende
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EXPURGO E MOMENTO DE TRANSPORTE

Todo material proveniente das escavações será transportado até as zonas de botafora indicadas pela Fiscalização.
A queima de materiais só será permitida por ordem da Fiscalização, em local e horário
apropriados.
O armazenamento dos materiais retirados da obra, em nenhuma hipótese, mesmo que
provisoriamente, não deverá obstruir o trânsito de pedestres ou de veículos ou, até
mesmo, o escoamento de águas pluviais. Até mesmo, o pó acumulado deverá
recolhido, para que seja encaminhamento para a rede de drenagem por meio de
lavagens.
O transporte do expurgo deverá ser realizado em caminhões basculantes, que
percorrerão em média três quilômetros fora da cidade para dispor o expurgo em local
definido pela fiscalização.

PASSEIO EM CONCRETO
Sempre que não houver especificação em contrário as calçadas serão executadas em
concreto de 7,00 cm (sete centímetros) de espessura, sobre terreno previamente
nivelado e compactado.
A. LOCAÇÃO E NIVELAMENTO
A Contratada é responsável pelos serviços de locação e nivelamento, de acordo com
os desenhos e instruções fornecidos pela Fiscalização, devendo dispor de pessoal
técnico necessário à correta execução dos trabalhos.
B. COMPACTAÇÃO
Em princípio, todos os serviços de compactação serão executados por meios
mecânicos. Excepcionalmente, e somente nos casos previamente reconhecidos e
autorizados pela Fiscalização, será aceita e paga a compactação manual. Os serviços
de acerto do terreno e de compactação estão incluídos no preço das calçadas, com
exceção dos casos de:
rig-ffs
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Escavação média superior a 30 cm de espessura, caso em que o que exceder aos 30
cm será medido e pago separadamente;
Aterros com altura média superior a 30 cm, caso em que o que exceder aos 30 cm
será medido e pago separadamente;
Camadas a compactar a cada 20 cm, em excesso, serão medidas e pagas em
separado, de acordo com a tabela de compactação mecânica.
C. CONCRETAGEM
Confecção, lançamento, adensamento e acabamento do concreto — a mistura deverá
ser feita em betoneira mecânica, com controle do traço e da quantidade adequada de
água; o lançamento será feito para urna única camada, sendo vedado o uso de massa
para complementação da espessura especificada; o adensamento será mecânico, por
meio de vibradores de mergulho ou de placa, até que seja verificado o perfeito
adensamento do concreto, nem insuficiente, que permita a formação de bolhas e
falhas, nem excessivo, que permita a fuga da água determinando uma cura
inadequada; o acabamento será executado por desempenamento com ferramentas
apropriadas; eventuais falhas de acabamento serão corrigidas na hora, com a
utilização da massa que sobrar do mesmo concreto.
Sempre que não houver indicação em contrário, a resistência do concreto para
calçadas, aos 28 dias, não poderá ser inferior a 180 MPa. O concreto que não
alcançar este valor mínimo poderá ser recusado pela Fiscalização.

PISO TÁTIL ALERTA
Piso Tátil de concreto atendem as conformidades da NBR 9050/2004 e com o Decreto
5.296 de 02 de dezembro de 2004. Além de atender as especificações técnicas de
peças de concreto para pavimentação e as Instruções Técnicas do Corpo de
Bombeiros relativas às características de não propagação de fogo e extinguibilidade.
São pisos utilizados em espaços públicos podendo ser aplicados externos ou internos.
Como revestimento os pisos táteis devem atender a características como dimensão e
contraste.

Este tipo de revestimento não é idealizado para caminhar em cima. Sua função é
sinalizar o percurso que deverá ser encontrado ao toque de uma bengala, que
indicará o contraste com o piso adjacente pela textura ou contraste de claro-escuro.
2. Modelos de Piso Tátil de Concreto ARCO
Os Pisos Táteis de Concreto ARCO consistem em dois modelos: Piso Direcional e
Piso Alerta.
- Alerta
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A forma do piso alerta se constitui em troncos — cônicos compostos na superfície
plana. O significado deste revestimento cabe em avisar o usu ário de perigos e
informar a necessidade de atenção redobrada sobre o próximo passo. Este produto
deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto no percurso,
travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais.
- Direcional
A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na
superfície plana. O significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto
ou de orientação funcionando no sentido do curso de pedestres.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Execução de rampa de acessibilidade moldada in loco em concreto de 5 cm de
espessura (FCK 18 mpa), com largura total 0,80 m e comprimento de 0,80 m, inclusive
acerto do terreno, compactação até 30 cm, tipo 5 (padrão sucab).
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.1. OBJETIVO
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de placas
fabricadas em aço carbono e impressas em processo serigráfico.
1.2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
ABNT — NBR 15993: 2011 — Sinalização Vertical Viária — Placa de aço galvanizado.
1.3. CONDIÇÕES GERAIS
1.3.1. Materiais
Serão considerados dois tipos de materiais para confecção de placas:
Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e alta resistência mecânica,
resistentes à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 5920: 2009, na espessura
de 1,25mm .
1.3.2. Tratamento
Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter as bordas
lixadas e deverão receber tratamento que
compreenda
desengraxamento,
decapagem e fosfatização, com espessura de camada mínima igual a cinco micra.
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1.3.3. Acabamento
1.3.4.1. Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, números e tarjas
silkadas. O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster,
com o mínimo de 50 micra de espessura, na cor branca ou amarela na frente e preta
no verso, com secagem a estufa à temperatura de 200°C; os símbolos, letras,
números e tarjas deverão ser executados por processo silkscreen utilizando-se tinta
epóxi ois componentes, (KTP ou Saturno) brilhante, com secagem a estufa.
1.3.4.2. Placas com fundo em pintura eletrostática; fundo, símbolos, letras, números e
tarjas em película tipo A. O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática
a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, na cor preta na frente e no
verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C;
O fundo, símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em película
refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva.
1.3.4.3. Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, números e tarjas
em película tipo A. O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática
a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, nas cores branca, amarela e
vermelha na frente e preta no verso, com secagem em estufa à temperatura de
200°C; Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em película
refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva.

LIMPEZA GERAL

Concluída a construção, o construtor realizará com a limpeza da obra observando o
perfeito funcionamento de toda a obra, como também removendo os entulhos e
detritos da obra e proximidades da mesma, entregando a obra devidamente limpa e
regularizada.

ENTREGA DA OBRA

A contratada só poderá entregar a obra depois que Fiscalização fizer uma vistoria à
obra e constatar o seu bom estado de funcionamento além da qualidade estética
definida pelo projeto arquitetônico, qualquer elemento da obra que esteja deficiente ou
insuficiente será substituído pela Empreendedora.
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