ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSOS ADMINISTRATIVO N" 039/2019

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-PMRA

o

O Município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, através da sua Comissão Permanente de
Licitação, instituída através da Portaria n° 001/2019, de 07 de janeiro de 2019, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, toma público para o conhecimento dos interessados, que se acha aberto o processo de
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 002/2019-PMRA do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma
e ampHação da Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e
especificações apresentadas, convertido em anexos deste instrumento. A entrega e sessão de
abertura dos envelopes ocorrerá no dia 19/07/2019, às 09:00h, no Departamento de licitações no
endereço situado à Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000, na
cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.
Esta licitação será regida segundo a Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, com as

alterações posteriores. Lei Complementar 123/2006, e demais legislações pertinentes, conforme
as condições descritas neste Edital e seus anexos.

1-OBJETO

"

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução
de obras na reforma e ampliação da Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos
básicos e especificações apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

'

2.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação está prevista na dotação
orçamentária a seguir:

o

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO:
2032 - GESTÃO DOS RECURSOS DOS PRECATORIOS DO FUNDEF
ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3. VALOR ORÇADO
3.1. O valor global orçado para o lote é de R$ 698.932,15 (seiscentos e noventa e oito mil
novecentos e trinta e dois reais e quinze centavos), o qual será o preço máximo admissível para
efeito de análise e classificação das propostas das licitantes.

4.REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. As obras e os serviços objeto da presente licitação terão como regime a execução indireta,
sob regime de empreitada por preço global e pagos em conformidade com o cronograma físico
financeiro, correspondentes às respectivas medições de serviços executados.

k
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4.2. As medições serão elaboradas pela Fiscalização a partir dos relatórios ou boletins de medição
de serviços, em levantamentos feitos por etapa da obra executada em íiinção de cada serviço
realizado.

4.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação no protocolo da
Secretaria de Finanças mediante a apresentação dos seguintes documentos:
4.3.1. Nota fiscal, no caso da primeira fatura, apresentação da ART (CREA-BA), do CMA/CEI
(certificado de matricula e alteração/certificado estadual de inscrição;
4.3.2. Relatório de andamento e medição dos serviços, para as parcelas intermediárias e termo de
recebimento provisório dos serviços, para a parcela final;

4.3.3. Comprovação de Regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
além das Certidões de Regularidade de quitação junto ao FGTS e CNDT.

4.3.4. A última fatura apresentada pela contratada somente será adimplida pela Administração
desde que acompanhada do Termo de Recebimento Provisório e documento comprobatório da
baixa da matrícula no CEI.

o

4.4. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços unitários em Reais
(R$), obedecidas às parcelas das etapas dos serviços executados, de conformidade com o

Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela licitante ou, no caso de fatura única, após a
conclusão dos serviços;

4.4.1. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município através da Secretaria de

Administração e Obras para análise e aprovação e posterior encaminhamento à Prefeitura para
pagamento da execução dos serviços, que disporá de até 30 (trinta) dias para efetivação do
pagamento;

4.4.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados, será de
imediato comunicado à empresa contratada para retificação e apresentação da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento;

4.4.3. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no item 4.3 acarretará indenização por
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada
parcela até a data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo
Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei n°. 8.666/93;

4.5. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustá-veis pelo período de 12
(doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;

o

4.6. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, conforme estabelece a Lei n°. 8.880/94, ou
na ocorrência de outras normas que venham a ser editadas pelo Governo Federal, com a
finalidade cobrir fiu-tuações no custo dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da
variação, verificada nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo
de obras apurados pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, desde que compatível com o preço de
mercado, na forma do art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93;
4.7. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados
até o mês previsto no Cronograma fisico-financeiro, para o evento gerador do faturamento.
4.8. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos:

4.8.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que possa, de qualquer
forma, prejudicar o Município;
4.8.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato;
4.8.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos demais
anexos deste Edital;
4.8.4. Erros ou vícios nas faturas.
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4.9. Os documentos de cobrança relacionados acima, deverão ser apresenta-dos na Secretaria de
Administração e Obras, localizada na Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, na
cidade de Ribeira do Amparo/BA, dos quais após atestados pela autoridade competente e
aprovados pelo Fiscal do Contrato serão encaminhados ao Setor Financeiro para fms de
liquidação da deispesa e inclusão na lista classificatória de credores.
4.10. O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a
ordem cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7°§ 2°, inciso
m, da Lei n° 4.320/1964, art. 5° e T, § 2°, inciso HI, da Lei n° 8.666/93.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, tal prazo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 65 da Lei n° 8.666/93.

o

5.2. O prazo de execução das obras de acordo com o cronograma econômico-fmanceiro será de
05 (cinco) meses a partir da emissão e conseqüente recebimento da ordem de serviços;
5.3. Para efeitos da contagem do prazo de execução previsto no item anterior (5.2), não serão
computados o período de paralisação dos serviços por ordem da-administração ou fato alheio à
vontade das partes.

6. DOSANEXOS DO EDITAL
Anexo I - Especificações técnicas e memorial descritivo.
Anexo II - Projeto Básico - Planilhas: Resumo Do Empreendimento, Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico Financeiro, Encargos Sociais Horista E Mensalista, B.D.I., Projetos.
Anexos III - MODELO de Declaração do Responsável Técnico;
Anexo IV - MODELO de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo;
Anexo V - MODELO de Declaração de Recebimento dos Documentos de Licitação;
Anexo VI - MODELO de Carta-Proposta
Anexo VII - MODELO - Declaração de Inexistência de Empregados Menores;

o

Anexo VIII - Minuta do Contrato;

Anexos IX - Declaração de Visita ao Local da Obra.
Anexos X - MODELO - Relação da Equipe Técnica

6.1. A licitante deverá examinar todas as instruções, formulários, condições e especificações que
figuram nos documentos de licitação. Se a licitante omitir informações requeridas nos
documentos de licitação ou apresentar uma proposta que não se ajuste substancialmente aos
documentos acima listados, terá sua proposta recusada.

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7.1. Poderão participar da licitação os interessados devidamente cadastrados no Município de
Ribeira do Amparo nos termos do Decreto Municipal n° 019/2018 (CRC do Município de Ribeira
do Amparo) ou os que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o (3°)
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação
para o objeto do presente edital desta Tomada de Preços.
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12. O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestar-se, solicitar
esclarecimento, consignar em ata o que lhe convier, bem como apresentar as impugnações e
interpor recursos previsto em lei.
7.3. Não será aceita a participação de empresas nesta licitação, quando:
7.3.1. Declaradas inidôneas ou inadimplentes pelo Poder Público;
7.3.2. Estiverem em processo de concordata, falência ou em qualquer outra condição que
comprometa a sua perfeita qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica.
7.3.3. Estiverem enquadradas nas condições previstas pelo art. 9° da Lei 8.666/93, em sua atual
redação.
7.3.4. Estiverem reunidas em consórcio, grupos ou associações para esta finalidade.
7.4. No ato do recebimento do edital e dos seus elementos constitutivos deverão os licitantes

verificar seu conteúdo e se o mesmo está completo, não sendo admitidas reclamações posteriores
sobre eventuais omissões, devendo ainda juntar aos documentos de habilitação declaração de
recebimento dos documentos de licitação, conforme modelo apresentado no anexo V deste

o

o

Edital.

7.5. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação deste
Edital, deverá ser dirigido, por escrito, a Presidente da Comissão no endereço acima citado, até 03
(três) dias anteriores à data marcada para abertura dos envelopes relativos á documentação de
proposta de preços.
7.6. Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições
gerais do objeto da licitação e das áreas onde serão executados os serviços.
7.7. A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte pelo licitante,
empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante a apresentação da Certidão
Simplificada expedida pela Junta Comercial do seu domicilio devidamente certificado e assinado
em que se comprove que a empresa participante está registrada naquele órgão, emitida até 90
(noventa) dias da data prevista para sQssão (Instrução Normativa n° 103/2007), podendo ser
apresentada junto ao credenciamento ou dentro do envelope de proposta de preços.
7.8. Os documentos de credenciamento e documentos da proposta de preços serão autenticados
conforme as disposições previstas no art 3°, I e II da Lei 13.726/2018, visto que não será
realizada autenticação de documentos nò ato da sessão por parte dos membros da comissão.

8. CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE
8.1. Cada empresa licitante apresentar-se-á com 01 (um) representante, devidamente credenciado
para intervir nas fases deste certame,respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada e podendo renova-se a cada sessão.
8.1.1. Por credenciamento entende-se:

a) procuração acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, na qual conste
expressamente ter poderes para devida outorga, juntamente com cópia do contrato social da
empresa e do documento com foto do procurador.
b) documento que comprove a capacidade de representá-la, no caso do representante ser titular da
empresa, juntamente com documento com foto.

c) Em sendo procuração particular, deverá ter o reconhecimento de firma por autenticidade em
cartório.

8.2. As procurações serão retidas pela Comissão e juntadas ao processo de licitação.
8.3. Caso a representação se altere durante o processo de abertura e julgamento da licitação, o
novo representante deverá apresentar, da mesma forma, os documentos relacionados acima.

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.*
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
8.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a
licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar em sessão.

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS
9.1. A documentação e propostas das empresas que acorrerem a este certame deverão ser
apresentadas no dia, hora e local determinados neste Edital, datilografadas ou impressas
eletronicamente em papel timbrado da empresa, em 01 (uma) via, datada, numerada devendo ser
relacionados, na ordem estabelecida neste Edital de acordo com os itens pedidos e apresentados
em pastas com assinatura identificada na última folha e rubricada nas demais folhas, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, com todo os documentos devidamente autenticados, colocados
em 1 (um) envelope fechado e identificado da seguinte forma:
9.1.1. ENVELOPE N" 1 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E CRC

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

o

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E CRC
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019 PMRA
DATA DE ABERTURA: 09:00min do dia 19/07/2019

9.1.2. ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA

TOMADA DE PREÇOS N" 002/2019 PMRA
DATA DE ABERTURA: 09:00min do dia 19/07/2019

o

9.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para que se apresentem quaisquer documentos
exigidos neste Edital que não tenham sido apresentados em envelopes lacrados no ato da abertura
da reunião destinada à apresentação dos documentos de credenciamento e de proposta de preços,
salvo o que dispõe o art.43, § 1° da LC 123/2006 com relação as ME e EPP.
9.3. E facultada à Comissão a promoção de diligência destinada a esclarecer quaisquer dúvidas,
em qualquer fase do presente processo de licitação, inclusive pesquisas sobre a inidoniedade das
licitantes participantes, nos termos §3° do Art.'43 da Lei n° 8.666/93.
9.4. A abertura dos envelopes será feita em ato público no dia já previsto no início deste
instrumento, e se no dia não houver expediente na Prefeitura, serão os mesmos abertos no
primeiro dia útil subseqüente de funcionamento, no mesmo horário estabelecido para a sessão que
excepcionalmente não se realizou.

10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO
10.1. Os Documentos de Habilitação, abaixo relacionados, deverão ser apresentados em 01 (uma)
única via devidamente atualizados, em vigência, devendo conter numeração em cada folha:
01/20, 02/20, 03/20, caso não apresente numerado, o representante não poderá contestar, como
também não será efeito de inabilitação.
lO.-l.l. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser apresentados em

original, ou por qualquer processo de cópia autenticada não será realizada autenticidade por
servidor do municipio no dia da sessão.
10.1.2. Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados e numerados
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na ordem estabelecida neste Edital, não se aceitando documentos avulsos ou folhas soltas.

10.1.3. Os documentos em que o prazo de validade não esteja indicado no próprio documento, em
lei ou neste Edital, terão automaticamente o prazo de validade de 30 (trinta) dias a contar da data
de emissão dos mesmos.

10.1.4. Para fins de habilitação e conseqüente e efetivo cadastramento os licitantes interessados
deverão apresentar as seguintes documentações:

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de socieda des por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e/ou diretores;
10.3.2. Em se tratando de sociedades civis, ato constitutivo acompanhado de prova da diretoria
em exercício;

10.3.3. 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.
10.3.4. Documento com foto do sócio administrador da empresa;

10.3.5. Prova de inexistência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade e impedimento de contratar com o Poder Público, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade da empresa licitante e dos
sócios.

10.3.6 Será inabilitada a empresa que apresentar objeto social incompatível com o objeto desta
licitação.

10.4. REGULARIDADE FISCALE TRABALHISTA
10.4.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)j através do
respectivo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal;
10.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o

o

objeto contratual;
10.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de

certidão unificada expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os previdenciários
(PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014);
10.4.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da
Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual, ou seja, atinente aos débitos estaduais;

10.4.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da
Certidão Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
10.4.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS,
através da apresentação do CRF - Certificado de Regulari-dade do FGTS, emitido pela Caixa
Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei.
10.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
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apresentação de certidão negativa, nos termos do Títu-lo VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de Io de maio de 1943 (NR).

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA EFINANCEIRA
10.5.1. De forma a demonstrar a prova de qualificação econômico-fmanceira, as licitantes
deverão apresentar:

10.5.1.1. Balanço patrimonial do último exercício social, exigivel e apresentado na forma da lei,
inclusive com TERMO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO, registrado na Junta
Comercial do Estado da sede da licitante, que comprove a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
10.5.1.2. Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a fotocópia do Balanço de
Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do Estado da Sede ou
Domicilio da licitante;

10.5.2. Somente serão habilitadas e, portanto emitido CRC as licitantes que apresentarem no

O

Balanço
Patrimonial os índices de Liquidez Geral - ILG, Solvência Geral - ISG e Liquidez
Corrente - ILC igual ou maior que 01(um), GE - Grau de Endividamento igual ou menor que
0,50 (zero inteiro e cinqüenta centésimos), ou que atendam as exceções previstas neste item do
edital.

10.5.2.1 O cálculo dos índices acima será feito em conformidade com as seguintes equações:
Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante/Passivo Circulante;

Liquidez Geral, (LG) = Ativo Circulante + Ativo realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo;

Solvência Geral (SG) = Ativo Total/Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo;
Grau de endividamento (GE) = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) /Ativo Total.
10.5.2.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

10.5.2.2.1. Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

10.5.2.2.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): - por fotocópia do livro
Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em órgão equivalente, ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;

- Será considerada habilitada a empresa que apresentar índice de liquidez corrente igual ou
superior a 1,00 (um inteiro).

10.5.3. A capacidade econômica e financeira das empresas licitantes será avaliada mediante
exame dos seguintes indicadores, computados a partir das informações contábeis contidas nos
subitens 10.5.2 e 10.5.2.1 do Edital, conforme abaixo:

a) índice de Liquidez Corrente ILC > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC

/
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Passivo Circulante = PC
ILC = AC/PC

b) índice de Liquidez Geral ILG > ou= 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC
Passivo Circulante = PC

Ativo Realizável a Longo Prazo = ARLP
Exigível a Longo Prazo = ELP
ILG = (AC + ARLP) / (PC + ELP)

c) Solvência Geral (SG) > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Total = AT

Passivo Circulante = PC

Ç)

Exigível a Longo Prazo = ELP

SG =(AT/PC +ELP)

d) Grau de Endividamento GE < ou = 0,50 (zero inteiro e cinqüenta centésimos)
Passivo Circulante = PC

Exigível a Longo Prazo = ELP
Ativo Total = AT

GE = (PC + ELP)/AT

10.5.4. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO
10.5.5. Garantia de participação, de acordo com o lote que deseja ofertar a proposta,
correspondente a 1% (um por cento) do preço máximo fixado no Anexo I deste Edita, com

depósito à ordem do MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO/ TOMADA DE PREÇOS n°

Ç)

XXX/2019-PMRA, até o terceiro dia útil antes da abertura da proposta de preços, ficando vedado
e sem efeito, após essa data, o recebimento da referida garantia (art. 31, III, §2° da Lei n°.

8.666/93).

10.5.3.1. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1° da Lei n®. 8.666/93:
10.5.3.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes últimos, terem sido

emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, devendo tais títulos gozar de liquidez e
exigibilidade;
10.5.3.1.2. Seguro garantia;
10.5.3.1.3. Fiança bancária.

10.5.3.2. A garantia deverá ser prestada com prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data prevista para entrega da proposta e, na hipótese da ocorrência de
recursos administrativos e/ou judiciais, obrigatoriamente, a empresa licitante deverá providenciar
a revalidação do prazo da garantia de participação prestada, sob pena de decair ao direito de
participar das fases subsequentes desta licitação.
10.5.3.3. A garantia de participação de que trata o item anterior será liberada em até 05 (cinco)
dias úteis, depois de encerrada a fase de habilitação, para as licitantes inabilitadas, ou nesse
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mesmo prazo, depois de realizada a adjudicação desta licitação, para as licitantes classificadas na
proposta comercial, exceto quanto à garantia da adjudicatária desta licitação, a qual somente
poderá ser liberada, no mesmo prazo, após a data de assinatura do termo de contrato.

10.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
10.6.1. Os Documentos que se referem na qualificação técnica, deverão ser apresentados, sendo
uma via em original, rubricados e numerados seqüencialmente.
10.6.2. Para comprovação da Qualificação Técnica Profissional, a empresa deverá comprovar:
10.6.2.1. Certidão de registro da Licitante e do(s) profissional (ais) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU no Estado de
sua sede ou do seu domicílio.

10.6.2.2. Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente ou ter à sua disposição
na data da licitação, profissional (is) de nível superior,' detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, registrado(s) no CREA ou CAU de ter executado para pessoa jurídica
de direito público ou de direito privado serviços/obras com características semelhantes ao objeto
desta licitação.

10.6.2.3. A comprovação de aptidão será feita mediante atestado(s) de execução, para cada
subitem de serviço, cujo(s) atestado(s), emitido(s) pelo(s) respectivo(s) contratante(s), pessoa
jurídica de direito público ou privado, deverá(ão) estar acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s)
registro(s) fomecido(s) pelo(s) respectivo(s) CREA(s) ou CAU(s).
10.6.2.4. Na comprovação de vinculação dos profissionais detentores dos atestados técnicos
conforme exigido no subitem acima deverá a ser demonstrado da seguinte forma:

a) DIRETOR: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia
da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de Sociedade Anônima.

b) SÓCIO: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
c) EMPREGADO: Cópia da Ficha ou Livro de Registro de Empregado, ou ainda, Cópia da
Carteira de Trabalho Previdência Social;

d) RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO: Cópia de Contrato que demonstre sua
disponibilidade para execução da obra, caso a licitante seja vencedora.

10.6.2.6. A substituição do Responsável Técnico durante a execução do Contrato só será possível,
por profissional, no mínimo, igualmente qualificado, mediante a expressa aprovação da
fiscalização da PMRA.

10.6.2.7. A empresa licitante deverá agendar a visita técnica ao local da futura execução da obra,
pessoalmente, ou através do telefone (75) 3439-2166, cujo representante legal da empresa deverá
se apresentar até o 3° (terceiro) dia anterior ao certame na Secretaria de Administração e Obras,
para proceder à visita, onde irá ter ciência do local da futura obra e visualizar todas as

dificuldades que poderão a surgir durante a execução. No ato será emitido por parte da Secretaria
a declaração conforme modelo em ANEXO IX, a qual deverá estar no envelope dos documentos
de proposta de preços.

10.6.2.8. A licitante deverá declarar formalmente, conforme MODELO apresentado no ANEXO
III do Edital, a vinculação do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa citado no item anterior
com a condução dos serviços.

10.6.2.9. Declaração de concordância do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pela licitante;
10.6.2.10. Relação de equipe técnica que se encarregará da execução das obras, coerente com o
porte da Obra, indicando, para cadaprofissional, a respectiva qualificação, a função e o tempo de
atividade na função, conforme modelo em ANEXO X;

10.6.2.11. Declaração expressa de ler conhecimento das disposições do presente Edital e seus
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anexos e, de que se subordina às normas nele contidas, além de manter durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme modelo em ANEXO V, tais anexos
deverão estarem no envelope de propostas de preços.
10.7. DEMAIS DOCUMENTOS A SEREM CONTIDOS NO ENVELOPE DE PROPOSTA

DE PREÇOS
10.7.1. Declaração de que cumprem a exigência disposta no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93,
conforme ANEXO VII.

10.7.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, conforme MODELO no ANEXO IV do
Edital.

10.7.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser subscritos por seu
representante legal, em papel timbrado da empresa e com identificação clara do seu subscritor.
10.7.4. O licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionado nos item 10
e seus subitens, ou apresentar um dos documentos vencido, ou ainda em desacordo com o
solicitado no edital, estará automaticamente ESIABILITADO/DESCLASSIFICADO, salvo nas

condições que dispõe o art.43, § 1° da LC 123/2006 com relação as ME e EPP.
10.7.5. Sob pena de desclassificação, todos os documentos apresentados para cadastro e
conseqüente habilitação e propostas de preços deverão estar:
10.7.5.1. Em nome do licitante, com numero do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço
respectivo:
10.7.5.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; e serão dispensados
da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

11. PROPOSTA DE PREÇOS
11.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em um único envelope, sendo via original, em
papel timbrado da Licitante, digitada eletronicamente, o idioma português perfeitamente legível,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas na primeira via, todas numeradas (com numeração
exclusivamente numérica, com padrão XX/quantidade de páginas) carimbadas, assinadas ou
rubricadas pelo Representante Legal (Carta Proposta) e Responsável Técnico (Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Planilha Analítica da Composição do BDI, Planilha
Analítica da Composição dos Encargos Sociais da Mão de Obra Direta e Indireta), com folha
índice identificando o item do Edital e o número do ordenamento, de modo a não conter folhas
soltas.

11.2. A Licitante deverá apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade
e a inclusão de documentos supérfiuos ou dispensáveis.
11.3. De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada ou não poderá ser solicitado o
original para conferência.
11.4. No envelope de propostas alem dos mencionados, deverá conter:

11.4.1. CARTA PROPOSTA DE PREÇOS, indicando expressamente o valor global proposto,
bem como o prazo de execução dos serviços e de validade da Proposta, contado este a partir da
data da sessão de recepção dos envelopes exigidos na presente licitação, o qual deverá ser de 60

(sessenta) dias, conforme MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE
PREÇOS, Anexo deste Edital;

11.4.2. CD-ROM deverá estar gravado a Planilha Orçamentária, o Cronogra-ma FísicoPraça IrmãMônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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financeiro, a Planilha Analítica da Composição do BDI, as Planilhas Analíticas da Composição
dos Encargos Sociais Horista e Mensalista, a Planilha de Composições de Preços Unitários e
demais planilhas disponibilizadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO
AMPARO/BA.

11.4.3. PLANILHA ORÇAMENTARIA DA LICITANTE em conformidade com o anexo deste
Edital, contemplando-se todas as colunas do modelo, para todos os itens de serviços relacionados
e calculando os respectivos preços parciais e totais;
11.4.3.1. Em razão do regime de execução dos serviços/obras objeto desta licitação ser
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL a planilha apresentada deverá conter TODOS os itens

de serviços presentes na planilha da PMRA não sendo permitida qualquer alteração nas colunas:
item, descrição, unidade e quantidade.
11.4.3.2. Fica estabelecido como limite máximo para preço unitário de cada subitem de serviço o
correspondente ao valor apresentado na planilha orçamentária da PMRA.
11.4.3.3. A apresentação da planilha orçamentária deverá ser no sistema utilizado pela
Administração Pública (SINAPI ou EXCEL), devendo a Licitante delinear a formação dos seus
preços obedecendo taxativamente a ordem dos quantitativos e qualitativos impostos pela PMRA,
assinada pelo Engenheiro Responsável.
11.4.3.4. A Planilha Orçamentária, a Planilha de Composições dos Preços Unitários e demais
planilhas deverão ser apresentadas em CD-ROM, em arquivo, no formato SINAPI ou EXCEL).

11.4.4. PLANILHA ANÁLITICA DE COMPOSIÇÃO DE BDI, observando a fórmula dos
indicativos constante na planilha de BDI anexo deste edital.
11.4.4.1. A Licitante deverá apresentar no CD-ROM, as composições de Encargos Sociais e do
BDI —Benefícios e Despesas Indiretas, observando-se que a composição do BDI proposto não
poderá contemplar os tributos: IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido);
11.4.4.2. Na elaboração da Planilha de Composição de BDI deverá excluir as Taxas referentes à
Administração Local da Obra, Canteiro de Obra, Mobilização e Desmobilização;

11.4.4.3. Os percentuais referentes à Taxa de Rateio da Administração Central (AC), Taxa de
Despesas Financeiras (DF), Taxa de Risco e Garantia (R), Taxa de Seguro (S) e Taxa de Lucro
(L) da Planilha de BDI disponibilizados pela PMRA na Planilha de Custo e Orçamentária (BDI e
Encargos Sociais), estão definidos como valores máximos admitidos na Proposta de Preços da

o

Lici-tante;

11.4.4.4. Os percentuais referentes ao Programa e Integração Social (PIS), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISS) apresentados na Planilha de BDI da Proposta de Preços da Licitante, deverão obedecer as
legislações vigentes;
11.4.4.5. No caso de licitação com mais de uma obra no empreendimento deverá a Licitante
assim proceder: Os diversos serviços deverão ser migrados para um único empreendimento, a fim
de que o cálculo do BDI seja único;

11.4.5. PLANILHA ANÁLITICA DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS da mão de
obra direta (horista) e indireta (mensalista);

11.4.6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO contendo todas as etapas de execução dos
serviços/obras e respectivos valores de desembolso, para todos os itens constantes nas planilhas
orçamentárias propostas, em arquivo no formato SINAPI ou Planilha Eletrônica do tipo Excel;
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11.4.6.1. Admite-se uma variação percentual de 20% para mais ou para menos em cada mês não
podendo, no entanto, na totalização do cronograma físico-fmanceiro ultrapassar 100%,
disponibilizado pelo Municipio.
11.4.7. Declaração Anual Simplificada de opção do regime tributário da desoneração, quando for
o caso, emitida pela Receita Federal.
11.4.8. Na elaboração da Proposta de Preços, a Licitante deverá observar ainda à seguinte
condição:

11.4.8.1. Todos os preços unitários propostos deverão possuir todas as composições de preços
unitários incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão
de obra, encargos sociais encargos complementares e BDI, inclusive os itens referentes à
administração local da obra, incluindo equipe dirigente, manutenção do canteiro, equipamentos

O

de apoio àprodução, instalações provisórias, mobilização edesmobilização.
11.4.8.2. As composições de custos referentes aos itens administração da obra, instalações
provisórias e mobilizações/desmobilizações deverão observar ás composições disponibilizadas
pela PMRA no material técnico anexo ao Edital.
11.4.8.3. No caso das composições de custos dos itens administração da obra, instalações
provisórias e mobilizações/desmobilizações demonstradas na Proposta da Licitante apresentar
diferenças em relação ás disponibilizadas pela PMRA, o valor total dos itens terão como limites
máximos de preços os fornecidos pela PMRA.
11.4.8.4. No caso das composições de custos dos itens administração da obra, instalações

provisórias e mobilizações/desmobilizações demonstradas na Proposta da Licitante apresentar
itens que não constam nas composições fornecidas pelo SINAPI ou outro, os mesmos terão como
limites máximos os preços fornecidos pelo SINAPL
11.4.8.5.

O

pagamento

dos

itens

administração

da

obra,

instalações

provisórias

e

mobilizações/desmobilizações com composições de preços divergentes das disponibilizadas pela
PMRA, estarão condicionadas à aprovação dos órgãos credenciados para acompanhamento de
obras com recurso federal, quando for o caso.

11.4.8.6. Os Licitantes deverão arcar com os custos cobrados pelos órgãos credenciados para
acompanhamento de obras, quando motivado pela reanalise de planilha decorrente da
apresentação de composições dos itens administração da obra, instalações provisórias e
mobilizações/desmobilizações.
11.4.8.7. Não se admitirão propostas que apresentem preços unitários e/ou globais simbólicos,
irrisórios ou de valor zero.

11.4.8.8. No caso de divergência entre os preços unitários e os preços totais, prevalecerão os
primeiros e, nessa hipótese, a Comissão refará o cálculo para apurar o valor correto para fins de
julgamento.
11.5. Não se considerará qualquer oferta dé vantagem não prevista no Edital, nem preço ou
vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.
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12. PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO, ABERTURA DOS ENVELOPES E DAS ME'S

E EPP'S
12.1. A entrega dos envelopes deverá ser efetuada pela licitante ou por seu preposto no inicio da
sessão de abertura da licitação.

12.2. A critério da Comissão, o inicio dos trabalhos poderá ser prorrogado em até 30 (trinta)
minutos da hora estabelecida neste Editál.

12.3. Depois do inicio dos trabalhos não será recebida nenhuma outra documentação nem serão
permitidas quaisquer modificações ou acréscimos aos elementos em exame.
12.4. Ainda na entrega dos envelopes, a comprovação da condição de microempresa ou empresa
de pequeno porte pelo licitante, empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante
a apresentação da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do seu domiciHo
devidamente certificado e assinado em que se comprove que a empresa participante está
registrada naquele órgão, nos termos previstos neste edital.
12.5. Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, propostas emitidas através de fac símile, contidas

O

em
envelopes abertos ou que sejam entregues àComissão fora do prazo.
12.6. Se no dia previsto não houver expediente, as propostas serão abertas no primeiro dia útil de
expediente que se seguir, obedecendo ao mesmo horário estabelecido.
12.7. Os trabalhos serão procedidos de acordo com a seguinte ordem:
12.7.1. Credenciamento dos representantes das empresas;

12.7.2. Estando os mesmos em ordem, serão lançados em ata os nomes dos representantes das
empresas licitantes presentes, após o que a Presidente da Comissão procederá ao recebimento dos
envelopes n° 01 e 02.
12.7.3. Recebidos os envelopes n.° 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO será feito
o exame de seu conteúdo em confronto com a relação de documentos mencionados neste Edital.

12.7.4. Recebimento do documento atinente ao subitem 12.4, no caso de empresa ser ME ou EPP.
12.7.5. Serão abertos os envelopes n.° 01 e em seguida os licitantes, através de seus prepostos
presentes à sessão, poderão proceder ao exame dos documentos que deram origem ao CRC,
sendo rubricadas pelos prepostos e Comissão. Caso não seja possível analisar as propostas de
preços na mesma sessão, os envelopes de n° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS ficará sob custódia

da Comissão, devidamente fechado e rubricado pela Comissão e pelos licitantes presentes.
-

12.7.6. Após a conferência da documentação, do seu exame e do desenrolar de todos os atos, será

lavrada ata circunstanciada da sessão, as reclamações e impugnações feitas, e também toda e
qualquer ocorrência que possa interessar ao posterior julgamento da licitação, a qual será assinada
pelos membros da Comissão e pelos prepostos dos licitantes presentes.

12.8 Divulgado o resultado da HABILITAÇÃO e após decorrido o prazo legal para interposição
de recursos, se houver, a Comissão" designará o dia e hora para abertura dos envelopes n.° 02 PROPOSTA DE PREÇOS, caso não, o fará no mesmo dia.
12.8,. I. Da reunião para abertura dos envelopes n° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS lavrar-se-á ata

circunstanciada da sessão na qual todas as ocorrências ficarão minuciosamente especificadas,
devendo a mesma ser assinada pela Comissão e pelos licitantes presentes.
12.9. O não comparecimento de qualquer dos participantes a sessão de abertura dos envelopes rf
02 - PROPOSTA DE PREÇOS, não impedirá que ela se realize, não cabendo aos ausentes o
direito de reclamação de qualquer natureza.
12.10. Havendo habilitação ou inabilitação por fato superviniente posterior a expedição do CRC,
bem como a classificação ou desclassificação de empresas licitantes, a Presidente da Comissão
comunicará aos mesmos a cerca do prazo para interposição de recurso, conforme preceitua o
artigo 109 da lei 8.666/93 e havendo a renuncia expressa por parte dos representantes das
f
'

•
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empresas licitantes, será lançado em ata, no qual obrigatoriamente deverá conter as assinaturas
dos representantes das empresas licitantes que aceitaram renunciar dos recursos.
12.11. Na hipótese de qualquer dos licitantes queira gozar do seu direito de interpor de recurso

referente ao julgamento da fase de habilitação/cadastro e propostas, ser-lhe-á concedido o prazo
legal de 05 (cinco) dias úteis para interposição do recurso, o qual será registrado da data da
lavratura da ata. Em nenhuma hipótese serão recebidos recursos pela Prefeitura Municipal de
Ribeira do Amparo que não seja protocolado na própria Sede.

12.12. Havendo recurso, o mesmo será distribuído aos demais licitantes para impugná-lo em igual
prazo, contado da data de distribuição pela Comissão.
12.13. Na hipótese de existência de recursos, bem como de eventuais impugnações, a Comissão,
após o seu julgamento ou ainda após a sua denegação, dará prosseguimento aos trabalhos.
12.14. E expressamente vedada, sob qualquer hipótese, a abertura do envelope n.° 02 PROPOSTA DE PREÇOS, das empresas inabilitadas/não cadastradas no recinto onde está sendo

realizada a reunião, e a inobservância desta disposição caracterizar-se-á como perturbação à

^

licitação, sujeitando o infrator às penalidades constantes no Código Penal Brasileiro.
12.15. As dúvidas que surgirem durante a reunião, a juízo da Presidente da Comissão, será por
esta dirimidas na presença dos licitantes ou deixados para posterior deliberação, podendo, ainda,
haver a suspensão temporária da sessão, para decisão em separado da Comissão, devendo o fato
ser registrado em ata, em todos os casos.

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
13.1. Na hora e data estabelecidas para a sessão, com a presença ou não dos representantes, a
Comissão procederá à abertura dos envelopes n.° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, dos licitantes
habilitados/cadastrados, admitindo-se uma tolerância improrrogável de 10 (dez) minutos.
13.2. Após a abertura do envelope n.° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, não mais caberá
desclassificação de empresas licitantes por motivos relacionados com Habilitação/cadastro, salvo
em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamentoda habilitação/cadastro.
13.3. A documentação contida nos envelopes n.® 02 será obrigatoriamente assinada ou rubricada
pelos representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros da Comissão.
13.4. Para os efeitos deste Edital, serão desclassificadas as propostas que:
13.4.1. Não atenderem às exigências nele contidas e/ou impuserem condições de qualquer
natureza;

13.4.2. Ao apresentarem cotação dos serviços objeto deste edital, não o fizerem de forma global.
13.4.3. As propostas com preços inexèqüíveis ou excessivos, sendo considerados inexeqüíveis
tendo em vista os concorrentes no mercado ou não condizentes com o porte dos serviços, e
excessivos, quando contiverem custos superiores aos parâmetros estabelecidos no §1° do art. 48
da Lei n° 8.666/93.

13.4.4. Apresentarem proposta com preço íinitário e global superior ao valor orçado pelo
Município, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
13.5. No julgamento levar-se-á em conta o critério de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado,
uma vez satisfeitas às demais exigências contidas neste Edital e seus Anexos.

13.6. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preço global proposto.

13.7. Procedida a classificação e verificada a absoluta igualdade entre duas ou mais propostas,
será decidido o empate através de sorteio, conforme prescrito no artigo 45, parágrafo 2° da Lei
8.666/93, observando-se antes o art. 3° da referida Lei.

13.8. O resultado do julgamento das propostas será previamente apresentado pela Comissão
através de relatório a Autoridade Superior, por ordem de classificação, para a competente e
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
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indispensável homologação.

13.9. Se a Comissão julgar necessário à mesma poderá determinar um prazo para analisar
juntamente com o Engenheiro Técnico designado pelo Município os documentos relacionados a
, qualificação técnica e propostas de preços e seus componentes e, após as devidas analises o
resultado do julgamento das propostas será realizado em üma nova reunião que será definida pela
Comissão, assim como os procedimentos.a serem adotados para a realização desta nova reunião.

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 Das decisões proferidas no julgamento da habilitação^adastro e das propostas caberão
recursos, por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar das respectivas datas de
comunicação do resultado, de acordo com o previsto no art. 109 da Lei n° 8.666/93 e alterações
das Leis n.^s 8.883/94 e 9.648/98.

14.2 Quando interposto, o recurso deverá ser entregue contra recibo, a Presidente da Comissão de
Licitação.

O

14.3 Havendo qualquer alteração no edital do qual afete aformulação das propostas aComissão

Permanente de Licitação comunicará aos licitantes que adquiriram o edital sobre as alterações
ocorridas e procederá da forma estabelecida no art igo 21 §4° da lei n° 8.666/93 salvo aquelas que
puderem ser comunicadas diretamente mediante ofício aos representantes legais dos licitantes;
14.4 Os recursos serão dirigidos à Autoridade Superior, por intermédio da CPL a qual praticou a
decisão recorrivel, na forma e nos prazos previstos por normas legais pertinentes.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1 A Comissão julgará a proposta vencedora e encaminhará o processo à autoridade
competente para homologar o certame a seu critério e, convocar o adjudicatário para a assinatura

do Contrato, iniciando-se os serviços após aprovação do procedimento licitatório pelo Órgão
Concedente.

15.2 A instalação dos serviços e/ou obras deverá ser iniciada em até 05 (cinco) dias após a
emissão da Ordem de Serviços. O não atendimento do prazo estabelecido para o início da
execução dos serviços implicará na aplicação de multa contratual, podendo ainda ensejar a
rescisão do contrato.

15.3 O adjudicatário será convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a data da

homologação do processo e aprovação pelo Órgão Concedente, assinar o contrato e retirar a
ordem de serviços.
15.4 Decorrido este prazo e não tendo comparecido a licitante vencedora, poderá a contratante
convidar sucessivamente por ordem de classificação, os demais licitantes.
15.5 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, poderá a
Comissão impedilo de participar de novas licitações no município, pelo prazo de até 24 '(vinte e

quatro) meses, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em Lei.

16. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
16.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis durante o periodo de 12 (doze) meses, em
caso de prorrogação contratual poderá haver reajuste do valor deste Contrato, conforme os
parâmetros a seguir.
16.2. Com exceção de atraso na conclusão dos serviços por causa atribuível à Administração e
nas hipóteses de eventos imprevisíveis para cobrir fliituações no custo dos insumos, na mesma
proporção e periodicidade da variação verificada nos índices específicos da FGV. Os montantes
dos pagamentos sobre o remanescente de serviços a executar após o prazo de 12 (doze) meses e
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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desde que o atraso na execução da obra não seja atribuível a Contratada, serão reajustados na
forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:
Onde: R= '

" .V
'o

R = Reajuste

11= índice do mês do fato gerador do evento do faturamento (Mês da Efetiva Execução do
Serviço)

10= índice do mês de apresentação dáproposta (Mês Posterior ao Prazo deValidade da Proposta)
V = Valor da fatura

o

16.3. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o

último índice disponível e o cálculo do reajuste complementar será efetuado quando de sua
divulgação.

17. DAS PENALIDADES
17.1 A Contratada estará sujeita às seguintes multas, independentes de qualquer interpelação

judicial ou extrajudicial, calculadas sobre o válor global do contrato:
17.1.1 Por atraso injustificado de início das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor

global do Coiitrato por dia de atraso.

o

17.1.2 Por atraso injustificado na conclusão das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do
valor global do Contrato por dia de atraso.
17.1.3 Por descumprimento dos prazos previstos para cada etapa da obra consignada no
cronograma físico-financeiro: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato
por dia de atraso.
17.1.4. O atraso injustificado do início ou conclusão das obras acima de 20 (vinte) dias é motivo
de rescisão contratual e aplicação de todas as penalidades cabíveis.
17.2 - As penalidades previstas nos itens anteriores serão aplicadas com base no registro de
ocorrência pela Fiscalização.
17.3 - As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.
17.4 - A aplicação e recolhimento das multas será de competência do Municí-pio.
17.5 A Contratada, quando julgar a penalidade improcedente ou rigorosa, poderá recorrer ao

Senhor Prefeito, que encaminhará o recurso ao setor competente para análise.
17.7 Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado da primeira parcela a
que a Contratada vier a fazer jus, salvo no caso do subitem 17.1.1, cabendo ao Município a
cobrança ou execução judicial da multa, acrescida de juros de mora de 2% (dois por cento) ao
mês, calculados sobre o valor referido.

17.8 Da aplicação das penas definidas no art. 87 da Lei n.° 8.666/93, caberá recurso em até 05
(cinco) dias úteis da intimação do ato.
17.9 No caso de declaração de inidonéidade, prevista no inciso TV do art. 87 da Lei n.° 8.666/93,
será facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias a contar da data de recebimento
do ato.

17.10 Caso o interessado apresente a sua defesa será encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal,
podendo sua reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
18. DO CONTRATO

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
16

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
18.1 Todas as disposições e especificações constantes deste Edital e seus anexos, bem como os
compromissos assumidos pela licitante vencedora, serão partes integrantes do Contrato a ser
firmado com o Município de RIBEIRA DO AMPARO/BA, independentemente de transcrição.
18.2 Para pleno conhecimento dos proponentes, uma minuta do contrato é apresentada no Anexo
VIII deste Edital.

18.3 O contrato será assinado em áté 05 (cinco) dias corridos após a data da homologação
da licitação e respectiva convocação.

18.4. O prazo dé vigência do contrato SERÁ "DE 10 (DEZ) MESES, contados da data de
assinatura, tal prazo poderá ser prorrogado pór iguais e sucessivos períodos, de acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 65 dá Lei n° 8.666/93.
18.5 A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos e prejuízos que eventualmente
venha a causar à Contratarite ou a terceiros, por si e por seus sucessores e representantes na
execução dos serviços contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer conseqüência que
possa surgir em decorrência dos mesmos.
18.6 A Contratada será a única responsável para com seus empregados e auxiliares no que
concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, seguro de acidentes do
trabalho e quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas
de segurança e medicina do trabalho e quaisquer outros encargos previstos em lei, sendo que o
seu descumprimento poderá motivar a paralisação dos serviços por parte da Contratante ou a
rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis.
18.7 O Município, a seu exclusivo critério, pioderá promover o aditamento do Contrato, de acordo
com as necessidades dos serviços e observados os limites previstos por lei.

18.8 A Contratada será obrigada a permitir à fiscalização credenciada pela Contratante o livre
acesso aos canteiros das obras, possibilitando o exame das instalações e também das anotações
relativas às máquinas, ao pessoal e aos equipamentos utilizados nos serviços, fornecendo, quando
solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

18.9 A Contratante reserva-se o direito de exigir a dispensa, que deverão realizar-se dentro de 48
(quarenta e oito) horas, de qualquer dos seus empregados cuja conduta seja obstáculo ao bom
andamento dos serviços. Se a dispensa der origem a questão na Justiça do Trabalho, a Contratante
não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade.
18.10. Será exigido da Licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, garantia de execução
no importe de 5% (cinco por cento) do valor da proposta que posteriormente será o valor a ser
firmado em contrato, a referida garantia deve obedecer as normas previstas no art. 56 da Lei n°
8.666/93.

18.11. Será exigido da Licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, Certidão de
registro e quitação da Licitante e do(s) profissional (ais) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitétura e Urbanismo - CAU no
Estado de sua sede ou do seii domicílio.

19. DA RESCISÃO

'

19.4 O Contrato estabelecerá cláusula segundo o qiial a Contratante terá o direito a rescindir o
mesmo nos seguintes casos:
a) Amigavelmente, mediante prévio e mútuo acordo entre as partes;
b) Judicialmente, nos termos da legislação;

c) Unilateralmente pela Contratante, nos casos íistádos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da
Lei n° 8.666/93, em sua atual redação, respeitadas as considerações atinentes aos incisos XII a
XVII.

•
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19.4.1 A rescisão do Contrato únilateralmente pela Contratante acarretará as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem como neste
Edital:

19.4.1.1 Assunção imediata do objeto, por ato próprio da Contratante, lavrando-se termo
circunstanciado;

19.4.2 O Contrato será rescindido também no caso da falência, de recuperação judicial ou

extrajudicial da Contratada," ou em virtude de qualquer ato que impeça a continuidade da
execução das obras contratadas.

20. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

o

20.1 Caberá ao Município, através da Secretaria Municipal de Administração e Obras, a
fiscalização dos serviços objeto do Contrato.
20.2 Caberá à Fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do Contrato, em especial
quanto à qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir todas as disposições da lei, do
termo de convênio e seu plano de trabalho, do presente Edital e respectivo Contrato.
20.3 Compete ainda à Contratante elaborar termos de aditamento, de recebimento provisório e
definitivo e outros instrumentos de alteração contratual, bem como elaborar normas e baixar
orientações visando o exato cumpri-mento do Contrato.

21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

DO

OBJETO

-

TERMO

DE

21.1 Em consonância com o art. 73,1 da Lei n°. 8.666/93, o objeto deste Contrato será recebido:
21.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de comunicação escrita do
Contratado;

22.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação,
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n°. 8.666/93.

o

22. COMUNICADOS E ENVIO DE ATA DA SESSÃO.
22.1. COMUNICADOS - Qualquer comunicado emitido pela Comissão de Licitação será
divulgado na imprensa oficial do Município cujo pode ser visualizado pelos licitantes através do
site www.diariodomunicipio.CQm.br.
22.2. ATAS - Assim que finalizada a sessão de habilitação e propostas, as atas das sessões serão
publicadas no site oficial, sendo de responsabilidade da licitante a verificação.

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

,

'

23.1. O Município de Ribeira do Amparo se reserva o direito de selecionar a licitante que
apresentar proposta que melhor atenda aos requisitos deste Edital; aumentar ou diminuir os
quantitativos de serviços, observados os limites dá lei, caso haja interesse administrativo; bem
como revogar ou anular, no total ou em parte, sem que caiba aos licitantes qualquer reclamação
ou indenização, sob que pretexto for.
23.2 Demais procedimentos e casos omissos no certame serão resolvidos pela Comissão

encarregada do recebimento, análise é julgamento dos documentos e propostas, de acordo com a
Lei n° 8.666/93 em sua atual redação.

23.3 O encaminhamento dos documentos e propostas implicana concordância tácita por parte dos
Praça Irmã Mônica Maria Van Clcoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000,
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licitantes com todos os termos e condições deste Edital e seus anexos.
23.4. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de
Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades observadas

neste Edital e na Minuta do Contrato que o acompanha, no que for pertinente a dispositivos que
porventura incidam contra a legislação aqui citada.
23.5 O Edital e seus anexos são complementares entre si.

23.6. É facultado ao Município de Ribeira do Amparo, quando a empresa vericedora não assinar o
Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar òs licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços, o mesmo se. dando nos casos de rescisão previstas na
Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
23.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do venciinento.

23.8 A tolerância entre as partes não implica em íiovàção das obrigações assumidas.

O

23.9
Todos os pronunciamentos conclusivos das partes deverão ser feitos por escrito.
23.10 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação
da lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis.
23.11 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital perante o Município o licitante que não
o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data da abertura dos envelopes com os documentos
de habilitação, por falhas ou irregularidades que porventura viciem a mesmo, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
23.12 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitátório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
23.13 A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases
subseqüentes do certame.
23.14 Após a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabem desistência
da proposta, salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
23.15 A critério da Contratante e em função da necessidade dos serviços, a Contratada obrigar-seá a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos quantitativos de serviços,
até o limite estabelecido em lei aplicado sobre o valor inicial atualizado do Contrato.
23.16 As informações técnicas relativas à presente licitação, como também a visita ao local onde
serão prestados os serviços, deverão ser solicitadas à Secretaria Municipal de Administração e
Obras do Município, nos dias úteis no horário de 8:00 às 13:00h.
23.17 Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó/BA, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo/BA,
para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda deste Edital ou do instrumento contratual a ser
firmadoi com base no objeto desta licitação, excluído qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

Ribeira do Amparo/BA, 28 de junho de 2019.
Dainne Horanna Santana Santos

Presidente da CPL
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ANEXO1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMADA DE PREÇOS

002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de "obras na reforma e ampliação
da Escola Municipal São Francisco de Assis.

O
MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES/ORÇAMENTO
ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS FAZENDA CABO VERDE/BAHIA

O
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Projeto: ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS - FAZENDA CABO VERDE- 2 SALAS DE
AULA.

Município: RIBEIDA DO AMPARO/BAHIA.

01- DISPOSIÇÕES GERAIS
LI- Todos os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente aos elementos
constantes nos projetos, memoriais e especificações apresentadas assim como em perfeito acordo
com as Normas Técnicas da ABNT, e demais regulamentações Federais, Estaduais, Municipais e
de Concessionárias locais vigente no país.
1.2 - Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada, com uso de
Equipamento de Proteção Individual e obedecendo ao disposto na Norma NR-18 condições de
trabalho na Indústria da Construção.
02- MOVIMENTO DE TERRA

2.1 - Na definição dos cortes e aterros, a obra deverá ser cuidadosamente implantada de forma a
não promover alterações profundas na conformação natural do solo.
03-BARRACÃO DE OBRA

3.1 - Será executado em chapa de madeira compensada 6mm, fixadas e travadas em peças de
madeira sendo cobertas "com telhas de fibrocimento. O solo será nivelado e receberá uma

camada de 4cm de argamassa de cimento e areia no Traço 1:4.

o

3.2 - Deverá ser dimensionado considerando-se o número provável de funcionários, área para
depósito de materiais, sala de engenharia,/ fiscalização, sanitários / vestiários além de atender as
recomendações da NR-18.

04- LOCAÇÃO DA OBRA
4.1 - Deverá ser feita em madeira agreste fixada ao solo de maneira a não permitir oscilações,
deslocamentos, perfeitamente alinhaidas e- aprumadas. A locação devera obedecer fielmente às
dimensões (cotas, angulo e nível) estabelecidas em projeto, "em perfeito esquadro e prumo.

05-LIGAÇÃO PROVISÓRIA
5.1

Deverão ser providenciadas instalações de água, luz e esgoto de forma a atender as

necessidades de todo o canteiro de obras.
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06-ESTRUTURA

6.1. Escavação

6.1.1 A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente obedecendo aos
critérios de segurança. Deverá ser observado np início das escavações as características do solo e
eventuais divergências que venham a comprometer o projeto estrutural. A profundidade deverá
ser estabelecida em função da camada de solo que atenda resistência solicitada no cálculo
estrutural.

6.2. Alvenaria de Pedra: Será executada com pedra marroada assente com argamassa de cimento
e areia no traço 1:4, obedecendo fielmente as dimensões estabelecidas no projeto estrutural.
6.2.1. Concreto Armado:

.

.

,

6.2.1.1. Para fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR

o

12654, NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118.

6.2.1.2. O traço do concreto a se adotar terá. como base a resistência especificada no projeto
estrutural. Deverão ser realizados ensaios e consistência do concreto de acordo com a NBR 7223.

Para controle da resistência deverão ,ser .moldados-corpos de prova com concreto recém
produzido, de acordo com o que prevê a.NBR 12655 e NBR 5738.

6.2.1.3 O cálculo da dosagem do concreto deve ser refeito cada vez que for prevista uma
mudança de marca, tipo ou classe de cimento, assim como, na procedência e qualidade dos
agregados e demais materiais.
6.2.1.4 O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega.
6.3. Lançamento de Concreto

6.3.1- A concretagem será iniciada após conferencia das armaduras e formas. No lançamento
deverá ser respeitada a altura de 2m.

o

6.3.2- Deverá ser vibrado de forma a preencher integralmente a forma de maneira uniforme não
permitindo a formação de vazios e irregularidades na superfície, tais como bexigas etc.
6.4. Forma

6.4.1- Deverão ser executadas em chapas de madeira compensada, tipo resinada e - 12m.m, ser
resistentes as cargas, alinhadas e aprumadas de forma a reproduzir fielmente as dimensões das
peças estruturais, estabelecidas no jprójétò'estrutural e obedecer às recomendações contidas no
mesmo."

•

-

6.4.2- As chapas deverão ser retiradas .obedecendo sempre à ordem e os prazos mínimos
estabelecidos na NB06118 - Projeto e execução de obras de concreto armado.
6.5. Armadura
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6.5.1- Os ferros deverão ser estendidos, estirados é alinhados. Em seguida, serão cortados e
dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do projeto estrutural. Não será permitida a
utilização de barras com processo de oxidação iniciado.
6.5.2- A colocação nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras de recobrimento
recomendados, com utilização de afastadores.
07- PAREDES E PAINÉIS
7.1. Alvenaria de Bloco

7.1.1- Deverão ser executadas conforme as recomendações da ABNT, UBR 8041 e UBR 8545.
7.1.2- Os blocos deverão ter suas medidas uniformes e serem submetidas à apreciação da
fiscalização antes de serem assentes.

7.1.3- Para o levante da alvenaria a argamassadèverá ter espessura uniforme (12rhm) de cimento,

o

areia e arenoso no traço 1:2: 6.

7.1.4- Deverá ser executada por profissional habilitado, devidamente alinhada e aprumada, não
sendo toleradas distorções acima de 2mm.
. .
7.2. Verga - Contraverga

7.2.1- Deverá ser executada nos vãos de esquadrias com traspasse de 15cm em cada lado.
7.2.2- Na execução seguir os procedimentos recomendados no item - concreto.
08-COBERTURA

8.1.1 - Cobertura em Telha cerâmica, tipo colonial, capa e canal, de boa qualidade, fabricadas em

o

barro fino e bem cozidas, bem desempenadas de forma a permitir perfeita superposição e encaixe.
A superfície das peças será lisa e de coloração uniforme. O telhamento com telhas cerâmicas tipo
colonial, obedecerá ao que se segue:
8.1.2-0 assentamento será feito inicialmente com as telhas inferiores convexas (cavidades para
cima), paralelas às ripas, no sentido da inclinação do telhado, do beirai para a cumeeira. As telhas
superiores (capa) são colocadas com as cavidades para baixo (côncavas) e a sobreposição é de
cerca de lOcm.

8.1.3 - A cumeeira é cerâmica, do tipo da telha utilizada, colocada na parte mais alta do telhado,
onde houver mudança no sentido das águas; Tanto na sobreposição das peças da cumeeira, como

nas laterais das mesmas para fixação com as telhas da cobertura, será utilizada argamassa de
cimento e areia fina no traço 1:3, utilizando a colher de pedreiro para que o acabamento final
fique chanfrado sem sujejras. da argarnassa .sobre; o telhado.. Nos beirais, todas as fiadas serão
argamassadas, o que.chamamos de emboçamento da última fiada, utilizando a mesma argamassa
1:3 (cimento e areia).
8.1.4 - O madeiramento deverá ser executado obedecendo à norma brasileira NBR-7190 da

ABNT, em maçaranduba, com caimento de 30%. As tesouras levarão obrigatoriamente estribos e
braçadeiras de ferro nas emendas-dos-penduráis e dás'pernas com as linhas. As emendas
eventualmente necessárias na linha dá-tesoura levarão talas de chapa de ferro fixadas com
parafusos de ferro de no mínimo 1/2" de diâmetro.
09- ESQUADRIAS
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9.1. Porta Semi-Oca

9.1.1. A aduela e o alisar deverão ter peças sem deformações com textura lisa e uniforme.
9.1.2. A aduela será chumbada com argamassa de cimento areia e arenoso no Traço 1:2: 8
9.1.3. A folha da porta será fixada com máximo cuidado a fim de evitar folgas ou empenos.
9.2. Ferragens

9.2.1. As ferragens deverão ser colocadas por pròfissioriais especializados sendo os entalhes
feitos com precisão, de forma a não permitir folgas e desalinhos.

9.3. Esquadrias de Alumínio

•- :

9.3.1. Serão utilizadas esquadrias em alumínio anodizado, com perfil tubular e comportamento

o

estrutural em acordo com a NBR 1083 e NB 1220.

9.3.2. As esquadrias e suas partes devem ser suficientemente rígidas de forma a suportar os
esforços, principalmente as pressões do vento.
9.3.3. As esquadrias devem estar absolutamente no prumo e niveladas. Os conjuntos devem
funcionar perfeitamente encaixados e alinhados com as partes fixas, de forma a manter o nível de
estanqueidade à água e permeabilidade ao ar, conforme o estabelecido na norma da ABNT, NBR.
9.3.4. Os vidros devem ser dimensionados eni função do tamanho,, do vão, sendo fixados com
guamições de borracha.
9.3.5. Os acessórios, tais como roldana, fechos, escovas de vedação, etc. deverão ser de primeira
qualidade, de. maneira a proporcionar funcionamentos precisos, suaves e silenciosos ao conjunto.
a) -REVESTIMENTOS

10.1. Chapisco

101.1 A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, constituída de cimento e areia no
traço 1:3 e deverá apresentar espessürà máxima de 5mm.

o

10.1.2.0 procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200.
Revestimentos de parede e tetos com argamassas. .

10.1.3. Para aplicação do chapisco a .base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, e
florescência, materiais soltos os quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
10.1.4. A aplicação do chapisco deverá sei* realizada através de aspersão vigorosa da argamassa
sobre toda área da base qúe se pretende revestir""
•
10.1.5.

. •

a)

•

-•

•

• • .

•

Massa Única

a) A argamassa será constituída dè cimento, areia fina e arenoso no Traço 1:2: 6.
a) O procedimento de .execução de émboço deVerá obedecer ao previsto naNBR-7200 e será
iniciado somente depois da conclusão dos serviços a seguir indicados:
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a) 24 horas após a aplicação chapisco
a) 14 dias de idade das estruturas de concreto excluído o chapisco
a) A espessura máxima admitida será 20mm com o acabamento camurçado. A superfície
deverá estar perfeitamente nivelada e aprumada
a)

.

a)

Forro

Será instalado forro PVC nos Box de Carnes. Serão constituídos por painéis lineares de PVC em
réguas de 100 mm, fixados em estrutura de metálica.

6- PAVIMENTAÇÃO
6-

6-

0

Piso intertfavado em concreto-

6-

- Os locais indicados, serão pavimentados com lajotas de cimento intertravado, tipo
retangular de 6cm de espessura. Os pisos devem ser assentados sobre colchão de areia,
devidamente nivelada e compactada, obedecendo aos níveis e declividades recomendadas.
- Após a compactação, não se deve transitar pelo local, a fím de evitar irregularidades na

6-

superfície.
, ;\
As juntas entre as unidades vizinhas não deverão, exceder de 2 a 3 mm.

6-

- Para a compactação final e definição do perfil da pavimentação, será empregado

6-

- As juntas de pavimentação serão formadas coni areia, utilizando-se a irrigação para
obter-se enchimento completo do vazio entre areias e elementos vizinhos;

compactador, do tipo placas, vibraiprias portáteis. .

6-

6-

Regularização de Base

A regularização da base será executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
com espessura a ser definida conforme a regularidade da base e os caimentos necessários
para escoamento das águas. Qüando a espessura necessária for superior a 30mm, a

6-

aplicação deverá ser feita pòr etapas, com suficiente compactação e secagem da anterior.
Após aplicação da argamassa a superfície final será sarrafeada e desempenada.

O
6-

Lastro de concreto

6-

- Deverá ser aplicado sobre terreno compactado e regularizado

6-

- Será utilizado concreto" não'esti^turál de cimento, areia e brita no Traço 1:4: 8 na
espessura de 5,00 cm. ^
. • - . ^

6-

•

6-

•

•

Cerâmica

12.4.1 A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e planeza superior ao previsto
pela NBR 13749, devendo estar finne,.seça,, curvada e absolutamiente limpa sem pó, óleo, tinta e

outros resíduos que impeçam a aderênçia dg, argamassa.colante. .
12.3.2 Comprovar se as retrações próprias.à base e possíveis fissuras estejam estabilizadas.
) Deverá ser assentada com argamassa colante rígida, definida por cada tipo de aplicação e
atendendo as especificações da NBR 14081.

Praça Irmã Mônica Maria Van Gluoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL: (75) 3439-2166 '''

^CNF/: 13.809.405/00ÒÍ-Í7

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTEDE LICITAÇÃO
) Antes do assentamento das pe^çàs cerâmicas, verificar se todas" as instalações elétricas e
hidráulicas foram testadas.

)

O processo de assentamento deverá obedecer rigorosamente às normas NBR 13753-1375413755/1996.

) De forma a manter a regularidade das juntas de assentamento será utilizado espaçadores
flexíveis

)

O preenchimento das juntas de assentamento só será iniciado três dias depois de concluído o
assentamento das peças, utilizando argarnassa industrializada.
13.4 Piso em concreto desempolado

)
)

Será executado com argarnassa de cimento e areia no Traço 1:4.
Antes de o lançamento colocar juntas de dilatação em pvc formando quadrados de no máximo

)

Deverão ser observados caimentos de modo a assegurar o rápido escoamento das águas
superficiais.
A argarnassa será lançada sobre a base distribuindo sobre a superfície, regularizada e nivelado
com auxílio de régua metálica, com espessürá de 8 cm.

1,2 X 1,2 m.

)

13.5 Piso de Alta Resistência-

O piso industrial tipo granitina deverá atender à NB1343 - Execução de piso com

argamassa de alta resistência mecânica e EB2100.
Argamassa de alta resistência mecânica pará pisos. O piso terá 8 mm de espessura e será
composto de grana mista de granito, basalto e cristal de rocha, preparado em proporções iguais,
com adição de pigmento branco. Deverá ser assentada no sistema úmido sobre seco, em quadros
de 1,20 x 1,20 m, com juntas plásticas de dilatação 3mm, na cor branca, devidamente alinhadas e
esquadrejadas. Após a cura da camada de alta resistência, será procedido o polimento com
esmeris de carburundum de N® 30 e sucèssivamente mais tino até o de N® 120.

o

A aplicação deste piso deverá ficar a cargo de firma especializada. Os rodapés serão em

alta resistência acompanhando" p mesmo padrão e acabamento do piso, altura de 7,0 cm
e cantos vivos.

13.6. Rodapé de. alta resistência e cerâmico
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

i

As peças deverão ter dimensões 7 cm.
Serão fixadas na parede com argamassa.
Nos encontros das peças, deverão ser feito cortes de 45® para encaixe ou arestamento.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HlbRO-SANITÁRMS
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5.1.
6.

6.1.

Serão executadas de acordo com as Normas Técnicas Específicas, e das Concessionárias locais. ;
PINTURA

Massa Acrílica

6.1.1. Deverá ser aplicado considerando o prazo de 30 dias de secagem e cura do reboco.

6.1.2. A parede deverá ser limpa, raspando-a para remoção das partes soltas para então aplicar fundo
preparadorde paredes.
, .
6.1:3. Aplicar duas demãos de massa: acrílica com desempenadeira de aço em camadas fmas, e
com intervalo de 5 horas.

o

6.2.

Tinta Acrílica

6.2.1. Deverá ser aplicada por profissional especializado e obedecendo rigorosamente todas as
recomendações do fabricante.
6.2.2. Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, livre de pó, calcinação, graxa, cera,
mofo, umidade etc.
6.3.

Textura

^

6.3.1. Deverá ser aplicado sobre reboco após 30 dias de secagem e cura 15.3.2- Antes da
aplicação, certificar se a superfície está seca, limpa e preparada.
Em seguida aplicar uma demão de selador.

15.3.3- Após completa secagem do selador, aplicar a textura acrílica.
6.4.

o

Esmalte Sintético

6.4.1. Aplicar previamente sobre a superfície limpa e sem imperfeições, fundo sintético
nivelador no caso de madeiras. Nas peças metálicas após tratamento da superfície com
jato de areia brüshoff aplicar tinta oxido de ferro com 25 micras de espessura
6.4.2. Após 6 horas deverá ser aplicada massa acrílica em camadas finas com intervalo de no
mínimo 8 horas;.

6.4.3. Após secagem completa aplicar.Esmalte Sintético em três demãos com.intervalo de 12
horas.

7. DEMOLIÇÃO
Demolição manual de alvenaria e remoção de pintura, de acordo com o projeto arquitetônico.
8.
8.1.

QUADRA
Estruturas

. .

,
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8.2.

As fundações e estruturas serão executadas de acordo com o projeto, obedecendo às
normas específicas.

Armaduras - o aço será cortado e dobrado obedecendo rigorosamente aos procedimentos
definidos na ABNT. Deverão ser considerados com o máximo de cuidado os traspassos,
cobrimento da annadura e espaçamento das armaduras.
Formas em estrutura - serão em chápa compensada com no .mínimo 12 mm de espessura.
Deverão ser obsèrvados com rigor os prumos de pilares, alinhamento de vigas e planicidade
das lajes.

Concreto das fundações e da estrutura - deverá ser 20.MPA, usinado e bombeado. As
técnicas de lançamento e adensamento deverão ser criteriosamente observadas tendo em

vista a preocupação com bexigas e juntas fi*ias nas peças estruturais. A cura será
rigorosamente observada com inundação de água ou cobrimento com mantas ou sacos vazios
molhados, durante o período estabelecido na Norma.

o

8.3.

Alvenaria

As serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos com espessura de 0,10
m, para acabamento com revestimento;externo/interno em massa única, com fiadas
niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas horizontais contínuas de espessura 0,015m, e
verticais descontínuas.

As paredes serão chapiscadás" com árgáftiassa de cimento e areia regular, com espessura de
0,007m (sete milímetros), e receberão reboco desempenado e feltrado (massa única) de
argamassa de cimento è areia nièdia, còm espèssufa final de 0,02Õm (dois centímetros).
8.4.

Pavimentação - Piso da Quadra •

O piso da quadra - atenderá áo seguinte sistema construtivo; nivelamento e regularização
do terreno natural, onde será assentado lastro de brita n°. 2 apiloado com 3cm de espessura,
sobre o qual será colocado um lençol plástico e somente após este procedimento será

assentada malha soldada de ferro CA60 - 5.0-C15, e sobre este o piso de concreto

o

estrutural, com 8cm de espessura, com resistência mínima de 20mpa, com ferros de
transferência em 3 ferros de 16mm CA50 , onde será aplicada graxa nos ferros antes de
serem concretados. O sistema de concretagem adotado para a execução do piso da quadra é
o de quadros intercalados tipo tabuleiro dé xadrez, com placas de 2,00 x 2,00m e juntas de
dilatação lOmm sendo o acabamento final dó piso da quadra em concreto cimentado
desémpolado liso,' executado'com o concreto áinda fresco, obedecendo as cores e
dimensões dás marcações dé quadra, apresentadás em projeto .

.1.

A forma se cónstitüifá de réguas (sarrafos) de pinho na dimensão 2,5 x 8 cm,

dispostos eni-quadrados de no máximo 2,0Òin de lado, os quáis serão substituídos por
réguas de isopor, quando dá còncrétdgem no sistema de tabuleiro de xadrez, sendo o
isopór derretido com querosene para aplicação do enchimento da junta.

.2.

_ •

•

. r

•.

'

17.4 Juntas.

•

"
• -

-'

.

O enchimento das juntas será em selante tipo mastic ou frio asfalto e espessura de Icm e só
será aplicado quando terminada a cura e endurecimento do concreto.
17.5 Selagem das Juntas •
;
= • • .
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2.3.1.1.

O material selante só poderá ser aplicado depois que os sulcos das juntas

estiverem limpos e secos. Para tanto, serão émpregadás ferramentas com pontas em
^ cinzel, vassouras de fios duros e jatode-arcomprimido;

-

2.3.1.2.
A aplicação do selante deverá ser feita de forma cuidadosa, sem respingar
a superfície e em quantidade suficiente para encher a junta, sem transbordamento.
17.6

o

Pintura'

"

'

•

'

Tinta acrílica a base de água - extema/intema, serão usadas em duas demãos de tinta
acrílica de primeira linha e serão aplicadas nas alvenarias internas e externas.

Esmalte sintético - serão aplicados em superfícies metálicas (portões, gradil, alambrados e
grades) após a aplicação/de anticorrosivQ -(whasiprime), quando especificado, obedecendo
as cores indicadas em.projeto. , '

17.6.1 Pintura e Demarcação
A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do
tipo poliesportiva dé acordo com as ' cores'èstipuládas" para os respectivos esportes
conforme planta de marcação..

o

A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de
poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.
17.6.2 Alambrado

Possuirão montantes verticais em tubò de fen*o galvanizados com bitola de 21/2" (duas
polegadas e meia) e montantes horizontais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2"

(duas polegadas) altura de 5,5 m "em"toda a quadra, chumbados em mureta de alvenaria
com altura de 0,50m (vinte centíinetros), cóín'montantes verticais a cada 3,00m (três
metros) e travamentos nas extremidades, com aplicação de anti corrosivo (whasiprime), e
.pintura esmalte sintético brilhante cor verde. A tela metálica a ser utilizada será de arame
galvanizado, rnalha "2" e flò 14' BWG' e fixada nas extremidades dos tubos através
amarração coiti arame galvanizado fio 14'BWG, confonne especificação èm projeto.
17.6.2 Drenagem

Deverá ser prevista a drenagem de águas pluviais da quadra poliesportiva e seu entorno,
conforme indicado em projeto.
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL; (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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17.6.3 Instalações elétricas
Serão executadas de acordo com o projeto especifico, atendendo às normas da ABNT.
Conforme indicado em projeto, serão utilizados 4 postes em concreto para iluminação da
quadra de esporte duplo "T'' ll-200kg com cruzeta de concreto de l,20m, sendo
distribuídos dois postes em cadaiateral da quadra: * •

Nos postes sei-ão acoplados eletrodutos dè' 1" (uma polegada) de PVC rígido roscável para
passagem dos cabos de alimentação elétrica dos refletores. Esses eletrodutos serão
amarrados com.uma fita de alumínio a cada l,5m de altura.
Cada poste terá doisirefletores dé alumínio..
•

o

Os circuitos que alimentarão a quadra de esportes deverão ser totalmente independentes,
dotados de sistema de proteção através de 02 disjuntores bifásicos de 25A cada, abrigados
em caixa com barramento e disjuntor geral bifásico de 40A.

A ligação entre os refletores da quadra é ò quadro de distribuição far-se-á através de cabo
PP com 3 vias de 6mm^ cada e 0,6/IKV."
A alimentação do quadro de distribuição de energiá para os refletores da quadra será
executada em 4 X cabo de lOmm^ (2F+N+).
Onde a tensão for 127V a ligação será feita por duas fases diferentes e um terra,
totalizando uma tensão de 220V que alimentará os refletores. Onde a tensão for 220V será
ligado uma fase, um neutro e o terra, sendo de fundamental importância aterrar todos os
circuitos.

o

^

Serão utilizadas caixas de passagem com dimensões de 40x40x40cm, em alvenaria
revestida e impermeabilizada, em todos os pontos de mudança de direção dos eletrodutos,
bem como para dividi-las em trechos, não superiores a 60m. Os dutos serão assentados de

modo a resistirem aos esforços externos, tendo-se èm vista as condições próprias do
terreno, devendo ser envelopado em todos os trechos. O envelopamento será feito em
concreto com dimensões 20x20xVAR cm.

Serão utilizados refletores para lâmpada vapor metálico de 400w, com lâmpadas de vapor
metálico 400wX220v, terão corpo de alumínio,fundido de alto rendimento luminotécnico
e terão reatores vapor metálico 400w.

Será.feita, uma base. e.m alvenaria:com dimensões de l,00m: de. comprimento, largura
variável, conforme dimensões do quadro elétrico a ser instalado e altura de 2,00m. para
fixação do quadro de entrada padrão Coelba e do quadro de distribuição.

18. LIMPEZA

Praça Irmã Mônica Maria Van Cloostcr, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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Serão removidos todos os entulhos das áreas de reforma e transportado para confmamento de lixo
e cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os
elementos de

alvenaria, revestimentos cerâmicos, azulejos; vidros, aparelhos sanitários, serão limpos e
cuidadosamente lavados de modo á hão danificar outras partes da obra por estes serviços de
limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente
removidos, principalmente nos vidros e ferragens de" ésquadrias bem como em metais e louças
sanitárias. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros
meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda será que as manchas sejam evitadas.

©

RastiiGè'Airneiaa
Aí4M!tetaa Uiternsífi

O
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
TOMADA DE PREÇOS N" 002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma e ampliação
da Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

o

inscrita no CNPJ n°.

..

, por intermédio de seu representante

legal o (a) Sr. (^)
, portador da-Carteira de Identidade n°.
e do
, (brasileiro, maior, capaz,
CPF n°.
, DECLARA que o«Senlior
engenheiro civil), portador do registro n°.
no ÇREAé integrante do seu QUADRO
PERMANENTE na qualidade de
'
"
, conforme comprova mediante

documentação exigida pelo Edital (item-ÍÒ.SiS), em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita

participar da licitação TOMApÀ ''pÈ;'P^Ç^
Responsável Técnico.

'

n°. p02/20l9rPMRA, na qualidade de

'

LOCAL E DATA

(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e órgão expedidor)

CONCORDO em Participar da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-PMRA, na qualidade de

o

RESPONSÁVEL TÉCNICO. *

(nome do profissional)
Registro n°
- CREA-

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ANEXOIV-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N" 002/2019-PMRA

Ç)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma e ampliação

da Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

Prezados Senhores,

Em cumprimento às determinações da Lei 'n° 8.666/93 e alterações posteriores, declaramos, para
fins de participação na licitação supra mènciòríada, que;
a) nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
b) não foi declarada inidônea pelo Poder Público' de nenhuma esfera;
c) não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
d) não possuímos entre nossos proprietários nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão;
Por ser a expressão da verdade, eu
representante legal desta empresa, firmo a
presente.

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)

o

Praça Irmã Mônica MariaVah Clòoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE
LICITAÇÃO
.,cie

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma e ampliação da
Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações apresentadas,

O

convertido em anexos deste instrumento.

Prezados Senhores,
t

.

'

A (nome da empresa licitante), por seu representante técnico infi*a assinado declara que recebeu do

Município de Ribeira do Amparo previamente á sessão dè recebimento dos envelopes com os
Documentos de Habilitação e Proposta de í^réços, tòda a documentação relativa à TOMADA DE
PREÇOS 002/2019-PMRA, composta do Edital e seus demais elementos constitutivos e que
mantém durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)
(Papel Timbrado da Empresa)

O

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ANEXO VI

MODELO DE CARTA-PROPOSTA

, de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N" 002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma e ampliação
da Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

O

FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa:
Endereço Atualizado:
Bairro:

Cidade:

CEP:

TEL/FAX^-MAIL:

Natureza da Sociedade:
CNPJ/MF:

Inscriç|6 Estadual:

Inscrição Municipal:

Capital Social:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA:

Nome da Agência:
Tipo/Conta;

Banco:

N° da Agência:
REPRESENTANTE LEGAL:
Nome:

Endereço:

O

Bairro:

Cidáde:

CEP:

TEL/FAX/E-MAIL:

Prezados Senhores:

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe,
declarando que:
a) Executaremos as obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N*^ 002/2019-PMRA pelo
preço global de (XXXXXX) R$
(por extenso), no prazo de 05 (cinco) meses,

vinculado exclusivamente ao cronograma flsico-financeiro geral, incluído neste a mobilização, cujo
pràzo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços pelo Município de Ribeira do
Amparo, através da Secretaria de Admiriistraçãó e Obras ao tempo em que assumimos inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da
proposta;

b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de
seu récebimento, podendo ser prorrogada cásò haja interesse das partes;
c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à
perfeita execução das obras e serviços,' de acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS N°
002/2019-PMRA e de seus anexos;^ '
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo
desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, em conformidade com as
normas deste Município.
Atenciosamente,
(Nome e assinatura do representante legal da .empresa licitante)
Carteira de Identidade (N° e órgão expedidor)
Endereço:

'

•

C

©
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma e ampliação
da Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações
apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

o
A signatária declara, sob as penas da rescisão dp ílituro contrato, para os devidos fins requeridos no
inciso XXXIII, do art. 1° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1° da Lei
n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados menores de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos. - ' • ' '

de

de 2019.

(Nome e assinatura do Responsável Legal)

O
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

DE EMPREITADA QUE ENTRE

CELEBRAM

O

MUNICÍPIO

DE

RIBEIRA

SI

DO

AMPARO/BA E A EMPRESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 039/2019

MODALIDADE: Tomada de Preços n" 002/2019-PMRA

o

O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO, ESTADO DA BAHIA, doravante denominado

apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
13.809.405/0001-17, com sede na Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP:
48.440-000, na cidade de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia, representada neste ato pelo Prefeito
Municipal
José
Germano
Soares
dé
Santana,
infra-assinado
e
a
empresa,
n° . ,
,
estabelecida
na
,. • :, CNPJ
doravante vdenoniinada CONTRATADA e neste ato representada
® CPF:-^
,
residente
a
por
, • RG":
,
doravante designados respectivamente CONTRATANTE e
CONTRATADA firmam o presente contrato de empreitada, decorrente da licitação na modalidade
Tomada de Preços n° 002/2019-PNn^ hornologada dia
/
/
, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e as
cláusulas abaixo descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO

o

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obras ha reforma e ampliação da
Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos deste instrumento, a serem realizados por parte da CONTRATADA mediante
o regime de execução por empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTESDO CONTRATO
2.1. Para todos os efeitos, de direito e para melhor caracterização do .objeto deste ajuste, comp

também para definir, procedimentos e nònnas, decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este contrato, como se nele estivessem transcritas, o' edital e seus anexos que serviram de base para
a TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-PMRA, além dos documentos e propostas apresentados
pela CONTRATADA na referida licitação. ,
' '

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
3.1. O valor do presente contrato é de R$
C • .
) que á CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA conforme medições,apresentadas e d.e acordo :com as quantidades de serviços
efetivamente executados, com ps valpre.s referidos aos tipos,de serviços descritos na planilha de
orçamento parte integrante deste. instr\imeiitÒ...

3.2. O pagamento será efetuado' no prazo de aíé'3(). (trinta) dias da apresentação no protocolo da
Secretaria de Finanças mediante a ppresentaçâo dos seguintes documentos:
Praça Irmã Mônica Maria Van Cloosíer, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
.. TEL: (75)3439-2166
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3.2.1. Nota fiscal, no caso da primeira fatura apresentação da ART (CREA-BA), do CMA/CEl
(certificado de matrícula e alteração/certificado estadual de inscrição;
3.2.2. Relatório de andamento e medição dos serviços, para as parcelas intermediárias e termo de
recebimento provisório dos serviços, para a parcela fmal;

3.2.3. Comprovação de Regularidade fiscal com as.Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, além

das Ceitídões de Regularidade de íjuitaçãojuntòâo FGTS e CNDT. 3.2.4. A última fatura apresentada pèla contratada somente será adimplida pélá Administração
desde que acompanhada do Termo de Recebimento'Provisório e dócümerito còmprobatório da'baixa

da matrícula np CEI.

' " . 7' - ' '

' '

•'

^ "

'

"

' '

3.3. As faturas serão apresentadas'còm indicações das quantidades e preços unitários em Réais
(R$), obedecidas às parcelas das etapas dos serviços executados, de conformidade com o
Cronograma Físico-Financeirp apresentado, pela. licitante ou, no . caso de fatura única, após a

o

conclusão dos serviços;

3.3.1. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município através da Secretaria de Secretaria
de Administração e Obras, para análise e aprovação e posterior encaminhamento à Prefeitura para
pagamento da execução dos serviços, que disporá- de até 30 (trinta) dias para efetivação do
pagamento;

3.3.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados, será de

imediato comunicado à empresa cóhlràtadá para' retificação e apresentação da nova fatura,
escoimada das causas de seu indeferimento',

3.3.3. O não pagamento da fatura no prazo estipulado no presente termo acarretará indenização por
inadimplência pela variação do INPC, entre a data final do período de adimplemento de cada

parcela até a data do efetivo pagamento, oü outro índice que venha a ser fixado pelo Governo

o

Federal, na forma do art. 40, XlV, "c""da Lei n°; 8.666/93;
3.4. Os preços contratados, em moeda corí*ente brásireira, serão irreajustávéis pelo período de 12
(doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;
3.5. Os valores ora pactuados poderão sofrer reajustamento se o prazo dos serviços ultrapassar 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias còrísecütivos, conforme estabelece a Lei n°. 8.880/94, ou na
ocorrência de outras normas que venhani a ser editadas pelo Governo Federal, com a finalidade
cobrir flutuações no custõ dos insumos, na mésma proporção e periodicidade da variação, verificada
nos índices do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de obras apurados

pela FGV - Fundação Getúlio Vargas; desde qúè compatível com o preço de mercado, na forma do
art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93;

3.6. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados
até o mês previsto no Cronograma físico-financeiro, para o evento gerador do faturamento.
3.7. Os pagamentos pòderãò sèr sustados pelo Münicípio, nos seguintes casos:
3.7.1. Não cumprimento das'obrigaçõ'es'da"Còntràtada para com terceiro que possa, de qualquer
forma, prejudicar o Município;
* " '
'
3.7.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do Contrato;
3.7.3. Não curnprimento do disposto nas IristruçÕès fornecidas pelò Município é nos demais anexos
deste Edital;

i •

.

3.7.4. Erros ou vícios nas faturas.

3.8. Os documentos de cobrança relàciòría'dos ácima, deverãó'ser apresentados na Secretaria de

Administração e Òbfas, localizadá no prédio" da'Prefeitura, dos quais após atestados pela autoridade
competente e aprovados pelo'Fiscal dò* Contrato'serão'encaminhados'aó Setor Financeiro para firis

de liquidação da despesa e inclusão ha lista classificatórik de credores.
Praça Irmã Móriica Marià Vai^Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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3.9. O pagamento das obrigações relativas ao presente contrato deve obedecer e cumprir a ordem
cronológica das datas das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7°§ 2°, inciso III, da Lei
n° 4.320/1964, art. 5° e T, § 2°, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS.
4.1. O prazo de vigência do contrato'será de 10 (DEZ) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, tal prazo poderá ser prorrogado por iguais, e sucessivos períodos, de. acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 65 "da Lei ji° 8:666/93.
4.2. O prazo de execução do cronograma éçonômico-financeiro será de 05 (CINCO) meses a partir
da emissão e conseqüente recebimento da ordem de serviços.
4.3. Para efeitos da contagem do prazo de execução previsto no item anterior (5.2), não serão
computados o período de paralisação-dos serviços por-ordem da administração ou fato alheio à

O

vontade das partes.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Os encargos decorrentes da execução 'das"'obras objeto deste Contrato serão pagos com a
dotação orçamentária a seguir descrita:\
" ' ! •

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

;

0902- FUNDO MUNICII^AL DE EDUCAÇÃO.. ^

AÇÃO:
2032 - GESTÃO DOS tóCÜRSOS DOS PRECÁTOMÒS DO FUNDEF .

.

ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

"

6.1. Será apresentada garantia de execução, correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor

ü

global do contrato numa das modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei n" 8.666/93.
6.2. Na ocòirência de acréscimo' contTatual a CONTRATADA deverá efetuar garantia
complementar proporcional ao valor aci-escido."
6.3. Quando a garantia não for prestada em dinheiro, deverá tér a sua validade renovada em caso de
prorrogação contratual;

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. ACONTRATANTjE se obriga a; ;

:'7 .

7.1.1 Prpmover através do seu representantè,'o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob
os aspectos quantitativo • e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e

comunicando à ,CONTRATA.DA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela..

7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRÁTÁDÀ, de acordo com os prazos e preços estabelecidos

neste contrato.

7.2. A CONTRATADA se obriga,a:,.

:

7.2.2. .Executar as obras objeto do Edital de TOMADA DE'PREÇOS N" 002/2019-PMRA e seus
Anexos.

Praça Irmã Mônica Maria VaniCIcoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
"
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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7.2.3. Fornecer todo material e equipamento necessário, à perfeita execução dos serviços, ora
contratados, devendo o material a ser empregado ser de primeira qualidade;

7.2.4. Apresentar seus ftincionários durante na .execução das obras ora contratadas devidamente
uniformizadas e identificadas;,

7.2.5. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, e independente-mente dejustificativa
por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina e ao interesse do serviço público;
7.2.6. Responder por quaisquer-danos pessoais-.pu materiais ocasionados por seus empregados nos
locais de trabalho;

7.2.7. Fornecer sempre que'solipitadas,;pela CQNTBATANTE,. comprovantes de pagamento dos
empregados e do recolhimento,dos encargos previderíciários,.. trabalhistas, fiscal e comercial, além
de balancetes analíticos e balanços..

o

7.2.8. Manter, durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

7.2.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem anuência da
contratante.

7.2.10. A Contratada deverá ter à frente dos-serviços responsável técnico devidamente habilitado.

7.2.11. Mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas
de trabalho e pessoal especializado de^ comprovada competência. A substituição de qualquer

empregado da Contratada por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e
eficiência.

' "

7.2.12. A licitante tem o dever de executar o isolamento do, local preliminarmente em relação aos
transeuntes, de modo a garantir á segurâriça destes e de terceiros.
7.2.13. A Contratada tem o dever de mantéi: no*cahteiró de obras um Diário de Obras para o registro

de todas as ocorrências de serviço e troca-de comunicações rotineiras entre a licitante e a licitante,
com o registro de informações como:

a) comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção;
b) comunicação de irregularidades- e providências a ser tomadas no decorrer da ação da
Fiscalização;

o

c) andamento geral da obra e outras inforinações.
7.2.14. A Contratada tem o dever de manter na obra número de flincionários e equipamentos iguais

com os fixados na declaração apresentada nos documentos de habilitação, conforme disposto no
subitem 10.5.6 deste edital.

7.2.15. É vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e
expressa anuência da- 'licitante sUb-empréitada' dé serviços especializados,. permanecendo a
CONTRATADA.com responsabilidade perante o Município.
7.2.16. A Contraladá deverá realizar ò iseguro da obra, devendo ser apreséhtada a apólice a
contratante.

CLÁUSULA OITAVA-PENALIDADES

"

8.1. A CONTRATADA estará sujeita às,seguintes multas, independentes de qüalquer interpelação
judicial ou extrajudicial, calculadas sobreò valor global do contrato:
8.1.2. Por atraso injustificado de início das obras: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
global do contrato por drá de atraso. . ' '

Prâça lrmã'Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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8.1.3. Por descumprimento dos prazos previstos para cada etapa da obra consignada no cronograma
físico-fmanceiro: multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato por dia de
atraso.

8.1.4. O atraso injustificado do início ou-conclusão das obras."acima de'20 (vinte) dias é motivo de
rescisão contrattial e aplicação de todas as penalidades cabíveis.
8.2. As penalidades previstas nòs iteiis ànteriorés serão aplicadas cóiíi base no registro de ocorrência
pela Fiscalização. 8.3. As multas serão" independentes e a aplicação de umà ilão exclui a aplicação das outras.
8.4. A aplicação e recolhimento das multas serão"de competência dó Município.
8.5. A CONTRATADA, quando julgar a penalidade improcedente ou rigorosa, poderá recorrer ao
Senhor Prefeito, que encaminhará o recurso ao setor competente para análise.
8.6. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado da primeira parcela a que a

O

CONTRATADA
vier a fazer jus, cabendo ao Município a cobrança ou execução judicial da multa,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento).ao mês, calculados sobre o valor referido.
8.7. Da aplicação das penas definidas no art. 87 da Lei n." 8.666/93, caberá recurso em até 05
(cinco) dias úteis da intimação do ato.
8.8. No caso de declaração de inidoneidade-j prevista no inciso IV, do Art. 87 da Lei n° 8.666/93,
caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação do
ato.

8.9. O recurso ou pedido de reconsideração será dirigido ao Senhor Prefeito Municipal que o
decidirá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.'

CLÁUSULA NONA RESCISÃO

• '

9.1. Constituem motivo para rescisão do contrato mediante formalização, assegurado o contraditório
e a ampla defesa:
9.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.1.3. O atraso injustificado do início da obra;
9.1.4. A lentidão da execução da obra, levando a PMRA a concluir pela impossibilidade de sua

O

conclusão, no(s) prazo(s) estipülado(s);

9.1.5. A subcontratação total ou a'subcontracaçãp parcial não autorizada do seu objeto, a associação
da execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;
9.L6. O desatendimento das-determinações regulares dá autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como às de seus superiores;
9.1.7. A paralisação da obra, sèm justa causa e prévia comunicação à adrriinistração;
9.1.8. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;

9.1.9. Razões de interesse público, de alta reíevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima aiitoridàde da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas em processo-administrativo a que se refere p contrato; •
9.1.10. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidás nò edital.

9.2. Ficará, ainda, o presente contrato rescindido, mediante fonnalização:
9.2.1. Amigavelmente, mediante prévio é múi:uò acordo ehtfò as partes';
9.2.2. Judicialmente, nos termos da legislação;

^

r
9.3. Unilateralmente peia CONTRATANTE, nos casos elencados nos incisos I a XII e XVII do art.

78 da Lei n° 8.666/93, em sua atual.redação, respeitadas as considerações atinentes aos incisos XII a
XVII.

• .
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9.4. A rescisão do contrato unilateralmehte pela CONTRATANTE acarretará as seguintes
conseqüências, sem prejuízo de outras sanções, previstas na legislação em vigor, bem como no
Edital: .

9.5. Assunção imediata do objeto, por ato próprio da CONTRATANTE, lavrando-se termo
circunstanciado;
' •' ' •
, 9.6. O contrato será rescindido também no'caso dá falência, de recuperação judicial ou extrajudicial
da CONTRATADA ou "em virtude dé quálquer-ato que-impeça a •continuidade da execução do
contrato.'

-

'

^

9.7. A CONTRATADA recõTiheee õs direitos dá CONTRATANTE, era caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n® '8.666/93."'

' •

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO

O

10.1. Os preços contratados são fíxos e irreajustáveis durante o período de 12 (doze) meses, em

caso de prorrogação contratual poderá haver reajuste do valor deste contrato, conforme as
disposições a seguir .
. .^
^
10.2. Com exceção de atraso na conclusão dós; serviços por causa atribuível à Administração e nas
hipóteses de eventos imprevisíveis para fcobrir flutuações no custo dos insumos, na mesma
proporção e periodicidade da variação verificada nos índices específicos da FGV. Os montantes dos
pagamentos sobre o remanescente de. seiyiçps.a; executar-após p prazo de 12 (doze) meses e desde
que o atraso na execução da obra.nãp.séja atribuível a^Contratada, serão reajustados na forma da lei
com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:

Onde: R= '

Jq

° .F

...

R = Reajuste

11= índice do mês do fato gerador do evento do faturamento (Mês da Efetiva Execução do Serviço)
10= índice do mês de apresentação, daproposta (Mês Posterior ao Prazo deValidade daProposta)

O

V = Valor da fatura

10.3. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, utilizar-se-á o

último índice disponível, e o cáículó dó reajuste complementar será efetuado quando de sua
divulgação.

10.4. Os reajustes previstos no presente contrato nãO' serão concedidos quando a prorrogação do
prazo de execução da obra for causada por culpa exclusiva da CONTRATADA.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEI^^ .DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALI-ZAÇÂO
11.1. Na forma do'que dispõe p artigo'67 tda Lei .n°." 8.666/93, frca •designado o servidor

• -

- CPF n^

- ••

' • .." , lotado- na ;

acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato; • '

;

^-deste Órgão, para

.

11.2. A fiscalização competè, entre outras.atribuições, verificar a conformidade da execução do
Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade
desejada.

11.3. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO PA OBRA
12.1. Em consonância com o art. 73,1 da Lei n°. 8.666/93, o objeto deste Contrato será recebido:
12.1.1. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias ^de comunicação escrita da
Contratada;.

.

.

12.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela Autoridade Superior, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas paijes; após-p decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove,a adequação do objeto aos termos contratuais,'observado o disposto no art. 69 da Lei
n°. 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA r DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Este Contrato é o instrumento básico..que regula os direitos e obrigações das partes
contratantes, nele incorporados seus anexos.
13.2. A critério da CONTRATANTE e em função da-necessidade dos serviços, a CONTRATADA
obrigar-se-á'a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário até o limite estipulado
em lei.

-

13.3. Este instrumento poderá ser alterado ria'ocorrênciá de qualquer dos fatos estipulados no artigo
65 da Lei n° 8.666/93 em sua atual redação.
13.4. Correrão por conta da Cpntratada-ps tiributos ihddehtes sobre as faturas a serem pagas, assim
como as contribuições devidas áo INSS, bem como serão de sua exclusiva responsabilidade as
obrigações ou encargos trabalhistas, da Previdência Social, de seguros com referência ao pessoal
empregado, contratado ou que prestar qualquer, serviço, na.execução da obra ou fiscalização dos
serviços decorrentes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO
14.1. Fica eleito o Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó/BA, Distrito Judiciário de Ribeira do
Amparo, para dirimirem os conflitos caso existentes no descumprimentp das cláusulas do presente
contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas
cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições legais e
regulamentos sobre o assunto, .firmando-o em 02 (duas) vias de, igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo assinadas. •

• Ribeira do.Amparò/BA,

de

de 2019.

José Germano Soares de Santana

Município de Ribeira do Amparo
CONTRATANTE

xxXxx?òcxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNFIAS:

NOME:

NOME:

CPF:

CPF

Praça Irmã Mônica Maria Ván Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-21^6 •
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E
DOS SERVIÇOS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo; •
REF: TOMADA DE PREÇOS N" 002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na refomia e ampliação
da Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações

©

apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

Atestamos para os devidos fins que a empresa
inscrita no CNPJ sob n°
, estabelecida na
: , através do seu responsável técnico XXXXXXX,
CPF n° XXXXXXX, portador da Carteira de Identidade n°
, visitou os possíveis locais
das obras objeto deste Edital, estando assim, ciente de todas as dificuldades que poderão vir a surgir
durante a execução dos serviços a serem executados.

Ribeira do Amparo/BA,

de

de 2019.

Secretaria de Administração e Obras

Representante da Licitante

Ç)

ATESTADO DE RECEBIMENTO
Eu

, Responsável Técnico da empresa

na condição de Atesto

o recebiménto do Átestado de Visita, na presente data.
Ribeira do Ampàro/BA,"

de

de 2019.

.(norriè da empresa)

(Nome doRèspòilsável Técnico)
Engenheiro Civil - CREA n°.

k
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ANEXO X

MODELO DE RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Comissão Permanente de Licitação 4o Município de R.ibeira do Amparp/BA.

REF: TOiVIADA DE PREÇOS N° 002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma e ampliação

da Escola Municipal São Francisco de Ássis; conforme projetos básicos e especificações

f)

apresentadas, convertido em anexos deste instrumento.

Declaramos para os devidos fins que a relação listada abaixo é da Equipe Técnica que se

encarregará pela execução da obra objeto da^TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019-PMRA, os
quais são funcionários da empresa

CNP.T n°

, onde detém

competência e capacidade técnica em cada área que trabalha e nas funções listadas abaixo:

NOME

QUALIFICAÇÃO/FUNÇÃO

TEMPO DE TRABALHO

O

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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O

ANEXO II

O
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PLANILHAS

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras na reforma e ampliação da
Escola Municipal São Francisco de Assis, conforme projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos deste instrumento.

O

PLANILHAS: PROJETO BASICO-Planilhas: Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro geral.
Encargos Sociais, B.D.I e Projetos.

O
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QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Grau de Sigilo
N° TC/CR

PROPONENTE / TOMADOR

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

#PUBUCO

OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

[TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONE

RAÇÃO
\ ^ Construção
r

Não

e Reforma de Edifícios

40,00%

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%):

Siglas

Itens

. ". 3,00%

Áe •

Seguro e Garantia

SG

0,80%

R

1,27%

;•

Lucro

.'l; •

7,40%

CP"

3,é5% '

ISS

2,00%

CPRB

0,00%

Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta - 0% ou 4,5% Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórrriula Acórdão TOU)

•

BDI PAP .: -

1,23%

3»

Quartil

5,50%

0,80%

0,80%

1,00%

0,97%

1,27%

1,27%

0,59%

1,23%

1.39%

6.16%

7.40%

8.96%

3,65%

3,65%

3.65%

0,00%

2,50%

5,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

OK

20.34%

22,12%

25,00%

-

-

-

-

21,07%:

Médio

4,00%

-

DF

1°

Quartil

3,00%
'

Despesas Financeiras

•"tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS
rCJ,65%)

Situação

% Adotado

Administração Central

Risco

5,00%

Os valores de BDI foram calculados-com o emprego da fórmula:

BDI.

•' • '

, ' ' "

PAD. " (1-i-AC -- S-h R•+ Gí*fl +DF)''{1+L) '

-.1.

(1-CP4SS}

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo
para Construção e Reforma de Edifícios, é de 40%, 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 orçafnénto foi SEM Desoneração, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:

Cl
RIBEIRA DO AMPARO

terça-feira. 4 de iunho de 2019

Local

Data

Responsável Técnico
Nome:
RICARDO ASSIS RAMOS
Título:
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 051798593-4

- :

Responsável Tomador

Nome:

Cargo:

ART/RRT:

O

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ENCARGOS SOCIAIS E TRABALfflSTAS
DATA BASE: OUTUBRO 2018/Sem Desoneração

Grupo "A" - Obrigações sociais

C

Percentual

20,00%
1,50%
1,00%

Al

Previdência Social INSS

A2

SESC / SESI / SEST

A3

SENAC / SENAI / SENAT

A4

INCRA

A5

SEBRAE

A6
A7

Salário Educação
GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)

A8

FGTS

A9

SECONCI

0,20%
0,60%

2,50%
3,00%
8,00%
0,00%

•

Total do Grupo "A"

/

I

36,80%

Grupo "B" BI Repouso Semanal Remunerado

c

B2

Feriados

B3

Auxilio Enfermidade

B4

13 salário

B5

Licença Paternidade

36

Faltas Jutificadàs

B7

Dias de Chuva

B8

Auxilio Acidente de Trabalho

B9

Férias Gozadas

Percentual

17,98%
3,97%
0,93%
10,94%

BIO Salário Maternidade

0,07%
0,73%
2,03%
0,11%
9,71%
0,03%

Total do Grupo "B" '

46,5%

Grupo "C" -

Percentual

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2

6,12%
0,14%

Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Idenizadas

C4
Depósito Rescisão Sem Justa causa
C5 Indenização Adicional.

.

.'

4,12%

>

5,01%

..

0,51%

Total do Grupo !'C'!'

15,90%

Grupo "D" - Reincidências de Grupo. A sobre 0 Grupo B
Dl Incidência do Grupo "A^' sobre o Grupo "B"

Percentual

17,11%

•f
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17
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D2 Incidência do Grupo "A" sobre aviso prévio Trabalhado ereincidencia
do FGTS sobre Aviso Prévio Idenizado
Total do Grupo "D"

0,54%
17,65%

TOTAL DOS ENCARGOS (HORISTA) 116,85%

©

C
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rnMTS^Ãn PFPMANFMTF T>F i.ir-TTArÃn

G(pu Co SI3Ü0
«PUBLICO

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base cara Udtacão

DATA BASE
scM8

DESON.

LOCALIDADE DO SINAR

Niko

•VtKrytof / BA

RFFORMAPAMPIIACAODEESCOI-A

TnMA »l IRAI /POVOADO

BOM
21.07%

DESCRIÇÃO DO LOTE

REFORMA OAESCOL^SAO FRANCISCO DEASSIS

Unidade
Item
IMTIir

C^kllgo '

Fonta

1

APEUDO DO EMPT^ENDIMENTO
REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS NA ZW-WRURAL

LOCAUDADE1 ENDEREÇO

' |municIpio/uf

PROPOHENTC / TOSAADOR

OBJETO

AÇAO / MODALIDADE

PROGRAMA

Quantidade

Rnl2

•_

;

• RW4

BOI 3

P{«ço UrMrio

Custo UnlUtrle
(RSI

{Ril

Praço Total
<R«1
09s:032vtsi

im'

ia.B8a,70:
INSTALA

1,1,0<PJ

SIN^

7«;09W>1

1.1.0,0.2.

StUAPI

••74077^3

IPLÃÍÃDE OSf^ EM CHt^Ã DEACÕ 6AL>^lZADO

ilIÕCACAÔ.CONVÊNCjON^ DG OBfW. A^fKAVfcS DE GASARITp DE TABUtóCORRIDAS jpONTALEr/iO/^^COM REAPRQVElTAMEfilO C^_3j^?gSi.
. - .
jDÊMHUcfe.-MÔVIMEKTd DE TERRA ERETTRADA " --

1 j.cm.1.

SINAPI

T.ãTaõãT'-"

-OR£^ -

IdEMOLÍÇXO de alvenaria de gLOCO furado; de FORMA
iRrflPROVglTAhiENTO; AF 12«017

= -'i.nàxT

AF óa/?ois"

ORSE

1.3.0.0.4.

"SINAPI

1.3.0 0.&.

.. SINAPI.

".

' '

'

—

'

loacxnamonlc • Rgteaila'07.20lS '

—

'

-'

r]^^^m^^^GÃDBim-ESf^ã^OHymriC\OtWL DE CONCf^TO

1A^^Ü^^ÍU^^VIGA DE UMÃE?ÍKUTURA C07ÍVÊNC!0MALDE CONCf^TO

1.3.0.0.8.

SINAPI

1.3A0.7.

SINAPI

1.3.0.0.8.

SlNAPi-

©2770

00 G4

73.42

44.52

354.&S

27.52

33.32

180.80

12.6S

Iar-mado emumaEDIFICAÇÃO Térrea ou sobrado utilizando aço ça-so de s.o r
MÒMTÁGEM. AF 1Z/20tS
.
ÍÃrôÃSçlteljE
VlQÃbE UMA ESTRUTURA CONVENCIQNAL DE CONCRETO
ARMADO ÉM UMA roíFICÁÇAO TlRRGA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA SO DE 10,0
PARÃiSSTRO. T^CÕT;4.'R4.S (CÍMENTÕ7 ARÈÍA mSdW BRÍTÃ Í) -,
PREPARO MANUAL* AF 07/2016

.

•

•

.KG

I.3.O.O.P.

SINAH

02873 . •-

S1NAP!"

1.4.0.0.2.

SINAPI

1.4.0.0.3,

SINAPI

1.4.0.0.4.

SINAPI

,

•'

• '

:

1,'

4.872.73

18â.32

.361,73

-

—

343.00

415.27

1CT.07

203.36

1

^PERESTRÜTURA '
r..!_:
:
MONTAGEM E OESMOt^AGEM DE FÒRMA DEPllARES
'
SIMILARES COMVMíEA MÈDlA DAS SEÇÕES MAIOR QUH 0^5 M». PÊ-OIREITO SIMPLES. EM

t.4.

1.4;0.al.

07/2016

_ v«

12.0S

140.77

L^ÇÃMEfírãcÒMÜSO Òe BALDES. ADENSAMENTO EACABAMEffTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 12/2015 '

6.484.84
2,773.44

411.65

CÕNCRáfÕrat^ãSMPA.TRAÇO 15.33.7(CfMHNTO/AREIAM£OIA/BRITA 1} - PREPARO
MpÜANICQ
403 L.
VtteUANIUV COMBETONEIRÁ
wUM DCI
•wu
t-.

1.717 Jt9

—: ^

- • 92775 . • ARMADOEMUMAEDIRCSAÇAOTÊRREApUSOBRADOUTlLI2ANDOAÇO(^^DES.OMM^
-.92777

3).16035

36,77

23.3S

"

•{rEATERRO manual APILOADO com SOQUETE: AF_-1Qa0.17
— —
;ÍFÓinraptanapOTneàlun«s, amcompensai» {aasimca<ío do12mm. 12ir^;lncwsiv9

.SSINAPI

1.3.0.0-a.

•

1,472.75
1.300.32

Rn< 1

221.S2

TÉ^^^Cg'^^ÍÃLDFÍwLÃcom PROFUNDTbADEMENORÕUICJUAL.30

SINAPi

49,ie

40,63

SEM

• '

3,375.60
12,S13,

• BD11

2.651.25

"7725~~- |flõn>ocaõ'áQ'DWÍaâ lAtOlC tfayoag^ tíoutaamwilo0/0» t»mv»çSaj__

!á^:.L_-:
ÍJJ.C.O.Z-

337,56

270^

>DcWULJwAV/é'WwV»W»Cí\l w» MC

U.

1.3.0.0.1,

10.00

-rr-ru-sj^íí^^^-rr^-

s.cei,ie
4,524.7€
20.207.33

169.46

40.32

161.65

12,08

254.84

. S.S8

48.82

CH^Á DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8UTILIZAÇÕES.' AF^12/2018 • ' -

Ãf^lAÇAo DE PIL^ OU WGA DE UMA ESTRLfTURA CONVENCIONAL DE CONCRCTO

armado EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA«0DE 5,0MM-

BO11

1S.3S

2.491.33

12-08

3J)78.47

MOWTACEM. W. .IzaÓIS."

•02777

ÃÍÚÃ^XÕDEPILÃR dü VIGA DE UMA ESTRUTURA CON^NCIONAL DE CONCRETO
ARhWpO EM UMA EDIFl&^AO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-OT DE fl.O MM

^^^^^"^ã^^l/VIGADE UMAESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARfctADO EÀ1 UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0

MM - MOKTAOEM. ÁP_12/201S

200.60

2,037,90

BOI t

Ricardo

27,470v007 nlhat»

CFÍ&^
RNP 0Í5

IÍ578057
8593-4

9
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I.4.O.O.5. '

' SINAPI

0400S

• 'StNAPI

1.*.0.0.0.

•
-

-

92873

• SIN/yi-

t.s.ao.6.

;

1,£.b.0.6.

,il5,Q.u.v,'

;

!.5.o.o,.e .

í:5,o.o.:b.
t.S.D.O.IO.

•

7,01

343.00

BDI 1

415.27

2.011.04

. 7.01

167.OT

BOI 1

203.30

1.425,55

BOI 1

14,19

496.65

V5.0.0.13.' "

- i

1.B.0.0.131
I.S.Ü.O.Ií'.

L

PAREOe - FÔRINÍÊCíMENTÒ E INSTALAOAÓ. ÁF 12/201&

-

;

• OIB^O "

SÍnÀPI.

'3770

,
-

.

H43e

-

f.
•-

lw«rrc|-Ar>n PM PARPnF - FnRNPCIMFNTO E INSTALAÇÃO. AJÍ 12«01S' •
pulo corrugado (iexivel em PEÃO
1,1/4*; tipo Kanalox ou «knis^, lançado <SnilCimonte no so(o.

• r-

LuminãFta úo unibuUr para Iluofvâcenfei tubular TS, 2«ZQ«w, Inclusivo lâmpadas n rnaloras, lef,: Ç-

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBÍ/TIR; EM CHAPA METAUCA. PARA 24
RINAPl

I.S.O.O.Hi...

SINAPI .

t.s.o:o.i».

SINAPI

.

.

74131/5

,

12.76

_ -

v

'

,

>

i;&.o.o.2o.

• •

1.S.0.U.2Z.

SINAF'I

1.S.0.0.23

-

''

• 01992

" •92060 ".

-SINAPI

ÓftSE

lj5.0.0.'21. •

-

03403

SINAPI

1.S.O.OJ24.

,

1.6.0.0.2S,

; • SINAPI

•. ORSe

'

•'
-

• 339S

0Ít»&3
'91950

113Q4'
. 737eá/ooa

DISJUNTORES TEKMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMEKTO TRIFASICO E'

l OMADA ALtÀ DE ÉMBÜ^iflp (1 M'ÒDULÕ).

INTERRUPTOR SIMPLES <1 MODULO). 10A«60V. INCLUINDO SUPORTE E PLACAFÓRNFCIMFNTO E INSTALAÇÃO. AF 1212015

•

• -

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INST/ÍACAo: AF 12/201S
v
Posto dccorcittvo com 02 pótaiaa; em aço goívanlcadg com dSfusc»-em vhAo tran spsrenle -

tsmoórádo. rof.. PT-301/2. da /Ua^n ou slmUár. com 3.00m. loctu^ve lAmoadá do lod lOav - r

POSTE CÒNCRETÒSEÇAOCIRCULAR COMPRlMENTO-11M ÍE CARGA'NOMINAL ZOOKG
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPOR! K- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

'UN

-

ORSE

0271

temp. suporta rwaçãõ em chópa do aço aulv, c/ so<vuol<i E-4p, naçorciivEa m(melado,;da REEME..
np|.-MA-32e ou'íBmnar: Ifid. iárin» WBPormet. 250w -

'

un-

5,OQ

. 5;77" ; "BDI 1

e.ro

'-3.22

7.74

88.76

10.07

49.14

-

• 10.42

, •

1'
,.

.•

272.S4

BDII

320,90

'7.560.06

' , BDI.1

104.63

.200.0c

441,4S

-441.48

281.42

' 281.42

67.91

-BOI I-

364.62

BDI 1

232.44

BOI 1

'

. BOt 1

32.93

169.81-

;

BDII BDI {

33.TO

BDI 1

-6,00

718.23'

BOI 1

• 'í»,00

l.tS3.ie.
060.17

^

39.fs7

Z79,09

27.25

3S4.25

38S.0G

103.48

.

25.80

'

266,00

40.e0

40.80

869,56

4.347,80

BDI 1

1,300.13

6.664,52

BDI 1

7904r7.

9.591.24

'

.

•

Ríca rdo
27.476 v007

Í0,07;

.'. es,71'

BDI 1

• 12^00

•

10.71

.

2.130.2S

'V;21.31

1.00:

.

6,22

iz.<i2

' 22;51

"2.00'

--'BOM

T

<0;Í2-

BDI 1

.'

• ..io;oo

• .,un

ÚN

8.S8

. BDI 1

' ••

".is.op"

,ÚN

- M7,77 '

BDI 1

0.7Ô

r

7.00

. 'jN

684,66'

:.8.32'

1,00-

TOM/«3A BMXA DE EMBUTIR <1 MÔOULO>. 2P*T 10 A. INCLUINDO SUPORT&E PLACA• r',ÚN',r • '
FORNECIMENTO E INST/a.ACAO. AF'12/201S - •
Podia do tomada 3p para etoívslro eiétrtco até 4000 va. cem eletrodulo do pvc~ fUytvnl sanfonodo .
Pt

Protetor focii,'em slum^ fundido, com.atottui. rollolor «m otum. coflolal. U«o anod, lonio om crtslal
t.s.o.o.zo.

'

•

184,69

7.tH5

X.Q9 ;. jBDI 1

8,8íf

168.80'

. " 'i'.oa'

e.03

•

.. 23.00'

s,

UN

A*. ÍNCLUINDÒ SÜPORtfc,E PLACA-

, ..

- 2.00

UN "

BDI 1

BDI 1

epi 1

' . " '2.00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OE ENERGIA EM CHAPA ÓE ACO GALV/INIZADO. PARA 12
•.

'

, QDI 1

;-1.'50

M ' .

UN

,

'.0.30

BDI 1

BDI 1

--•••

4.00

' ün'

D»SJUNTORES.TERM<«.IAGNeTlCOS MONOPOLARES,- COM BARRAMENTO TRIFASICO E •"
NEUTRÒJ FORNECIMENTO E'IN«TAI:ACAQ"
^
'
''

-• •

- " Ó/J6

•tifi

i.so.o.ir.

"87.22

e,48

. M,

m

LUMINARIA ARANDELA TIPO T/UITARUGA PARA í LAMPAOA LEO - FORNECIMENTO E

,07607

el63

•

7.00

,' 'M •

ELETKODUTO FLEXlVEL CORROOADÓ. PVC. DN 32 MMO'). PÁRA CIRRUn OS TERMINAIS." .

oidso'

S^6Q

• .-23,00,

- 'M , .^

ELETRODUTÒ FLEXh/EL COHRUG^O. PVC. DN 32 MM O"). PAf^ CIRCUITOS TERMINAIS.'

•

11.72

'

.. , •; m'

EtemODin O FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN20 fJlM Íl/JT}. PARA CIRCUITOS .

TFRMINAI.S, INSTAl>DO

' • 91030';' '' INST/VLAríO EM Fpf?RO -FOiftNECIMENTO e INSTALAÇÃO. AF 12«015 ' '

•SINAPr''•

I.S.C.O.IS.

TERMINAIS, INSTALADO GMLAJE- FORNECIMENTO E'lNSTALAÇAO.'/vF.^12«OtS

•

1607

, • . M

ELETROCUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC. DN 32 MM (1*)- PARA CIRCUITOS lEKMlNAIS. , ;

SINÁT?! ' .

ORSG

'M .

•

12.00
t,oo

M

TERMINAIS,. INSTALADO EM FORRÓ - FO«W4ECIMENtÒ G INSTAL-AÇ^AO. fif 1ZA201S . __"

Õ^TRODUTÒ f^ÉXÍ^L- CÒR^GADO. PVC, DN 20 MM {j/Z^ PARA CIRCUITOS

01631

••ORSG •

"•

ELETRODUTO flexível CORRUOAOO, PVC, DN 2SMM (3/4-). PAJW CIRCUITOS ; '

Et£TRODUTO FLEXiVEl. CORRUC5ADO. PVC. DN 25 MM 0/4"). P/WA CIRCUITOS

018S2-

• SINAPI "

A.S.O.O.ill, ..

UN

--

35.00

UN
• ur»

TT:rminAI«, INSTAI Ano EM PAJREDE - FORNECIMENIOE INSTALAÇÃO: AF '12/2015 " '

. •' ,S1S^

•_'sINÁPI r' " ;
',

•

Preço Total
(RS)

M3

ELETROOUTO FLGXIVEL CORRÜGADO. PVC.DN 25 MMX3/4-). PARA CIRCUITOS

SINAPI

•';

(RS)

M3

CAÍikA SEXTÁVAOA 3* X 3". METAUCA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

91854-

aiWtPi

Preço UniUrfo

<%)

LANÇAMENTOCOM USO OÉ BALDCS. M3ÍNSA^N IO B ACAUAMbN I U L>b CONUKb 1O 1^.
CAIXA RETANGULAR 4' X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE -

.01834,

•

, ,SINÀÇI - .

aoi

«R»)

-

9S8CO'

SINAPI

CuBto Unitária

CONCRETO FCK » 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (CíMENTO/AREIA MEDIA/DRITA 1) - PREPARO

rt» nnnKMrrm pm ulumfnlo imíiti rdno 4* * ST . Fomctímonto o pssootamonto

I.S.O.O.4.

Quanddado

.

Oié46

1.S.O.O.1.

Unldado

Doacriçao

Cddloo

Fonto

Itom

micro

is Ramos

ctíSá
RNP O

TEL: (75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17
54
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rnMfÇQÂn pfpmamfmtf nr T iriTArÃn

Itom

.

1.5.0.0.27.

SINAPt

.92079

1.5.0.0.29.

Sl^ivl

-01026

SINAPI •

•

I.&.0.0.3t.

.

SIfíAPI

•

*'

•

•

,si,nXp1''. '

TERf/ÍNAJS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ÁF 12«01S
••

'

••

1.0.1.0.5.

. B9711

ORSé

•

'•

"

•

w...' -

.

'

.

- !•.

'

•

•-

-

M

•433,79

M

" t'68.71_
.

•,

i

'

"

, SIHAPI • 'v •

1C.t.0.&.

" aova»

M

TUBO PVC.SERIE NORMAL, ESGOTO' PREDIAL; DNÍ00 MM. FORNECIDO E INCTALM)OE{^

M

,

• -- •

-•

.

; -siNAí»!'-'

I.8.I.O.S.;

• •

eosis

BDI 1

6.50

(R«)

)

• 1.043,06

13.40

1.383.3S

2.56

BDI 1

3.10

BDII

4.87

• '

BDI 1,

8.81

•

- 5.46

í' - '

821.02
•.•4.371.39

--

. - J -

•" .15,02

8.71'

. K.ass.ee

.'.i• ••i;42.01

BDI 1!

/-."21.62''

4.00

50.80

• 1W.35

-

•

28.18

BDI 1 •

39,17

•

BDI 1

44.61

• •

, BDÍ1 .

22,59

•!

• BDIl.^"

10.71

V BDI t ..

16.04

38.08

8.81

8.81

BD11

11,45

*01.00

• BDll^ ;

22.51

. 90.04

7.68

81.44

BDII

41.S9

83.18

BDI 1 '

10.48

.

.

721.70

BD11'

..ae.fts

' g;»

'

;

10.18

. QDI 1

,57.3». • ' ; - '"32.'áS

.!

UN'

UN

• , j FORNECIDO EINST/UÁDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL.DE ESGOTO SANITÁRIO.

-

. .524.12

2.?44.,83
• «78,44

'CT.77

-

,

..

UN; -

, > ;e.DS

2.00.

.

' •

;

' u':»

•

-21.42

"

JUNTA,

"

' 89726 -, - . ^LbAVEL, FORNECiOb.Èlf^ALADO EMR,'KMAL DE DESCAR^ OU RAMAL DE ESGOTO ^

' SINAPt

2.14

4,02

, •'t';bO

UN

^

^ 7.11

BDI I

'

,

,

/

SANITÁRIO.12/2014
(.6.1.0.10.

BD| 1

Preço Tot»>

•

V

FORNECIDO E INSTALADO ÉM RAÍMAL DE DESC/VRGAOU RAM/«.OE ESGOTO SANITARIO.

JOELHO 45 GRAUS; PVC, SERIE NOfWAU ESGOTO PREDIAL. DN 40

"

'

-14;19,

.. _

•

JOELHO 45 Gf^US. PV^. SERiE NORMAL.ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM.JUNTA ELASTICA.

'

-1:77

_J"r ....20,02'

M.

un

JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NOR^AU, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDOEÍNSTACíiDO EM RAMALDE OÊSCARGÁ OU RAMALDE ESGOTO

" - .

(RS)

7.423.09

••

' M

Colxasitonadaem [nc. 160x150 x 50 mm. com jt^pa coga, occDamorlobranco, Afcrosou ;

12/ZD14

Preço Unitário

(%)

-

JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELASTICA.

'si.

BOI

(R*)

C81.33

. ...t- • '

•

.

R/y/jy.DEDESCARGAOUR«A6rOEESGOTÓaANlTAHIO.AF-12a')14

é£i732-_ '

,160;47

TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 tOA. FORNECIDO E INSTAL/U>0 Ef^ •

SANITARÍÒ. AF 1 2 / 2 0 1 4 -

i.s t.0.7. ,

M

Custo UnltArlo

'

TUBO PVC. SERIE NOFUnIAL,'ESGOTO PREDIAL. DN 76 MM. FORNECIDO E INSTAl>iDO,EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ÈSQOTOSANITARIO.ÁF 12/2014
' ' - - '

, . • Ô374C~. .

6,20

-v

RAJ.1AL DE DESCAJtaVOU RAMAL De ESGOTO SANITÁRIO. AF112«p14

89713 -

M

•

•

- -

TUBO PVC; SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 60 MÍA,KORNEÇIDO L; INSTAl/yX! EM

•',4282.

' •

•.'siNftpr

i.sri.o.a. •

INSTALAÇÕESHIDROSANITARIAS -

RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF,12«014

'-.''ao?!;?

\ '.sitóípy;;

' : ' '

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 4 MM'. /WTl-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS
TÍHÍMINAIS-FORNECIMENTÒ EINSTALACAO.AF 12C019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 0 MM». AMTI CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS

EtÍ714 •

•

1.Ô.Í.Q,4.

- -

TERMfNAIS - FORNEOIMEMTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

FK<50T0

SINAFl'.".'

* ,

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM'. AMTI-CHAMA 480/750 V. PAM CIRCUITOS-

• 91630
•

I

i:é,1.0.3.

OlSTRtaUICAO-FORNECIMENTO EINSTALACAaAF 12«015

,

lAt.0.1.

. í ' -•

TCRMINAIS - FORNECIMENTO B INSTALAÇÃO. AF-' 12«015

CA8OD£COBREFLEXM;LíSOLADO,10MM*,/WhCHAf.1A450/rÍ50V.PARA .

-'91826 •

Quantidade

Unidado

CAEJO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 1.6 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS

91024

S1NAPI

i.a.
116-1.
•

'

1.5X1.0.28.

1.2.0.0.30.

Descrição

CddlQO

Fonte

JOELHO90 GRAUS. PVC,SERIER, AGUA PLUVIAL. DNeOWA JUNTA ELÁSTICA..
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINH/WÉNTO. AF 12>20Í4

,

. • '8.0Ò

UN

• '

9.40

-

JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA
. BOT44

. SINAPI- . '

I.S.I.O.tl.

sin/^i

1.0.1.0.12.

ELÁSTICA. FORNECIDO EIN-STALAOO EM RAf.1AL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SAMITARIO.ÁF: 12/2014
88724

• '

- "

,

' •

JOELHO OT GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 l-^W. JUNTA
SOLDAVEL. FORNECIDO E tNSTAL/<^0 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF 120014

.

-

j -^1a,59

UN

^

'

'•'g.34'

BDÍ1

'

UN

8.00.

,UN

2.00

34,35

UN

1.00

-• 8.6B

•' . ,, • 7.00

.:14.87

•BDI 1

17,84

123.48

2.00

91.68

-BOM

111.00

222.00

2.00

33.43

--

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 X100 t/M. JUNTA
1.0.1.0.13.

• ee7S7

SINAPI

ELASTICAi, FORNECIDO E INSTAOj^DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DÊ ESGOTO
áUJíTARIO.AF 12/2014

SINAFI ' -

1.B.1.0.14.

\

.

^

FÍAUO SIFONADO, FVC, DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDAVA FORNECIDO E INSTALADO EM

89709''S' ÍWAiy.DEDESCÁRQAOUEMRMíALDEESGOTOSAMIT/^RlO;AF 12^14 .>

-

•

TE, PVC, SERIE NORMAL*.ESGOTO PREDIAL. DN 50 X 50 MM. JUNTA EL/VSTICA.
SINAPt, •

1,6.1.0.1a.

.•

89704,'

'. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA' OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

ÚN

10.48

AP 12/2014
t.6.t.0.10.

ORSE

S214

1,B.1.0.17,

SINAPI

' 96607 ,

-

1.8.1,0.18

-

ORSS
.

ir

1.B.2.0.f.

27.47B v007

do roducAo 00" fla dvc. hrru;i olAslica. coni bolMS. diam. a ioo x

SOmm

TÉ NORMAL; PPR. DN40 MM; CLASSE PN 25. INSTALADO EMRfiíML DE DISTRIBUIçAO DE
ÁGUA'FORNECIMENTO e instalação.08/2015

•' :

Sumidouro psfodes com'bkicDS cctãmiens 6 furos e dimons&es Internas dti 2.S0 x 1,00 x 1.50 m

w

•

ÚN •
un".

'

=.

' '

BDI 1..

42,00

85.80
2.893.71

1.00

2.224.92

BOI 1

2.693.71

69.18

23.03

BOI 1

28,01

G.g3SJ31

AGUA FRIA

-

SINAPI

micro

1745 -

Poniocim<tnlo de

69357

TUBO. PVC, SOLDAVEL, DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL ÒU SUB-RAMAL OE ACUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12«014

'

-

M

,

.

Kicard

1.070.24

sJs-^amcfe

DMD n c 4-Vrtocr»-!»

^

9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACAO

Cddlgo

.Ooscrfcâo

TUaO, PVC, SOLDAVEL, DN 2SIJtM. INSTALADOEM RAMAL OU SUEt^RAMAL DE AgUA

1-&2.0,2.

FORNECtMEhfTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 , • •

•

' •

ADAPTAOORCOM FLANGESLIVRES. PVC. SOLDAVEL LONGO. DN 25 MMX 3/4 .

1.6.2.0,4.,,

3,00

RESERVAÇAO DE AcUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ^O DE

1,0.2:0.8. •

-iíStNiV»»-

JOELHO 45 Gt^S. FVC. SOLEÍAvEL, DN'2SMM. INSt/UJUDÓ f=M RAM?i*bcf'D>STRIOUÍÇÂÕ
Qg Aoua-FORNECIMENTO E INSTALACAO. yy-' 12:á014
JOELHO 00GRAUS. Í^C,Sd"LDA\^L."DN25í/M/IN"StALAÕõréM RAMAL DEDISTRÍBUIÇXÒ"
OR.AGUA-_FpRNECIf.«ENTD E INSTALAÇÃO. Af• 12/2014 í
JOELHO 90 GRAÜS, fVC. SOLDXv^ DN~a^'SMnNSfAL/\D0 EMRÃMAl. DEDÍSmTBÜíSXo

6MOO

: •.sàits

OCAGUA^FORNEetMa<TOÈtN3TÁLACAO.AF 120014.

•

' •-

JOei>IO ©O GRAUS CÒM BUCHA DE LATAO."J?VC. SOLOAVEL. DN'»MM. X1/2 INCT/XLADO
EM RAMAL OUSOe-RAluWL OSÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12;20I4.. ,
1,02.0.10.

Junoftoete PVC tinido roscavoi aatn • 3/4*

_
__i ' -' "
LUVA 80LDÃVEL E COM ROSCA. PVC.SOLdAvEL.DN
X 3/4. INSTALADO

OU SUS-RAMW. DE AGUA- FORfJECtf/gNTO F tNRT/ü

32.05

2S.Scf

, 957,04

1,00

S.3S

e.4e

^.e.o

la.oo

4,es

5.81

106.38

10,00

6.7S

8.17

81.70

^♦3,00

.1Í.27

13,C4

•177,32

. . 7,00

e.oo

r.Bon
BOI 1'

BDI.1 '

«AMAL
ã.BS

TE.PVC. S^Lbi^^L, Orf32MM. INSTALADO EM RAMAL DÊDrSTRíBU'ÇRã DÊAGUA-

'SrNAPI

FOIWEClMENrO EINSTALAÇ,^. AF 12/2014

fè ÒÈRÊDÚÇ?Ô.'PVC7&ILdÁvEL, DN OS^ X2SMM. ÍNSTALADÕEMIíAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO PC Aoua- fornecimento e instalação, af .i2>2014

."SINAPI,,

REaSTRODE GAVETÃ&Htn"©. LÂfl^O, ROSCÂVEL,"l "1/4. ÍNSTAiADO Ba) RÊSERVAçAÕ
. • ••044M >.
DE-AGUADE EDIFICAÇÃO QUE-POSSUA RESEFCyATÒRIODE FIBRA/FIBROClKiSNTO
• • t. FORNECIMENTO e INSTÀIACÃÓ. AF 06/2016
" •
'
REGISTRO DEGAWTÃ BRUTO. LATÃÒ. RÒSCAC^, 3/4*. COM ACATJAMENTO E CÃNOPLA
!ÇKC»WÍMs;FpiWEÇIpO_EjJ^TA^

. SINAPI.,,

•

'BÍI33Í
•
^ '• -

EM'RAMAL DE AGUA. AF .12/2014

{''^^'STTílO
DE PRESSÃO TOÜTO^,
"ROSC'A\^L;"3/4^ FORNÉCÍbb
É INSTADá>Ò
EMRAMAL
IoeAGUA AF 12/5014
• •
..
.
.

... )Caixa a âsua em taro da vMro - ínstatada.-&emestrutura-dn supofie cs3. 3. OOO Hroa

ORSE

, PAVIMENTAÇÃO^-

.7.

:-_SII»tAf»lj:j

"

_rr?=_.j=:e

72709

. PAVIMENTO EMPARAlELEPíPEOO SdBRE"CC5LCHAO DÊ fifíEiA KÉJÜNTAOO COM -; : ARGAMASSA DECiMENTO EÃREIA NOTRAÇO 1;3(PEDRÀS PEOUENAS3a A35PECA8~
.i":_ PQR.M2).,,.

SINAPJ
, -SINAPI

"UN

3,00

9.65,

1-3.00

<1.70i

2,00

85,76

-•
•

.

• 11,68

BDI V:,'

103,07

207.74

' 526.66

e.oo

72; SO

87.78

2,00

2S,32

34.24

1,W)

1.360,22
2T.bS4fiO

3«l.00

>43,00

BDI t

53.1S

ELASTICPABASEOE POLIURETANO

LASTRO DE CONOFÍfeTO MAGRO. APLIC/VDO

CMiAf OT/2010

--

•

45,39'

54.95

4.045.50

90,00

22.13

26.70

2.411.IO

.187.832^1

"• '56,412.20'
511,75
S11.75

CM. AF_07/2016

1.0S

22.13

BDI 1

26,79

13.700,78

BOI 1,

49.46

25.311,16

PISO EMCONCRETO 20,MPA PREPARO~K^CANICO. BSPESSURÀ^7CM.. INCLUSO SÉLANTE
ELÁSTICO A B/VSE DE POUURETANO

'

- -

AR^<ACAO EM TELADE ASO SOLDADANERWRAÒA Q-138. ACO CAr€0, 4.2MM. MALHA
10X10CM
'

micro

19.134.00

•90.00

PISOS OU RADTÈRS. ESí%SSURA DES •
'

PISO

27.470 wO07

3S.04'
42.81

PISO,EMCONCRETO 20 MPÁ pREPÁRO f.iÍECANlCO, ÉSPÊSSURA^CM.ãNCLUSOSELANTE

g.ESU>T^igÁCÁQ E ÇQMpACfÁCAÕ DE"s"ÜBLElfOAT"g"gO CM DEESPESSURA'"
LASTRO DE CONCRETO M/VGRO. APLIÉÍÂDO EM PISOS OÚ RADIERS." ÉSPêSSljRÃ"DE S

SINAPI

13.7a

.58.17

Jg^SULARgACAQ 6 CQMPfi-CrACAO DE SUBLÉITÒ ATÉ 20 CM PÉ EGPESSUI^

i.7.ao.2.

1.7.0.0.4..

t,4*«f,79

- 108,03

AP «2^014

TE. PVO.:SOUDWHL, DN 25h{M,INCTALADO EM RAMAL DE DÍSTRIBUICXo DE AOUÁ• '
•
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO- AF •l2/g014

1.7.00.1.

29,74

tR»l

JQoPw.ae redução áO°d» pvc rinklo Boktevol. marrom <mm • 32 tt 25mm

f.6.2.0,ir'

1.a5.0.Í7.

PrvfO TOUI

•
21.27

14.00

RBfWFIBROClMENTO FORNECIMENTO E INSTAIACAo. AF OOffiOie '

sinapi

(M)

1.00

DE FIBRAfFIBROClMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016
ADAPTAOORCOM FLANGESUWES. PVC. SOLã<SÃ«L, Kj'25 MMX 3/4. INStAtAÕCTeBi"

[ • - •SÍNAPI.

Prsço Unlttrlo

I%1

' -

INSTALADO EMRESB^AçAo DE AGUADE EDIFICAÇÃO a\jF POSSUA RESERVATÓRIO

.•

BOI

(Rí)
66.02

/«>APTADOR COM FLANGESLtVRES, PVC. SOLDAVEL LONGO. DM32 MMX 1 . JNSTALADO
EM RESERVAÇAODE AGUADê EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO OE
FEBRAJFIBROCEMENTO- FORNECIME^O E INSTALAÇÃO.AF 06/2016

SltíAPl'

Custo Ünitârte

PÍNTURA ACRÍL|"CÃ"EM piso CtMENTÃJ3Õ"bUA8 OEMAÕS '

•511.75
Sn.75

7.4S

4.61&,00

67743^"

Rica rdo

sjs Ramos

O^^il
8057

9

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
miviTç:«Ãn ppniuamfimtf nv r triTArÃn

Código

Custo UnIUrto

O«»crt{ao

SINAPI.

.91,42

30.S2

PRESENÇA DE VÃOS); ESPESSURA DE gS MM-AF 0&2014

8634

lEmassamentodo.su^^cie, com apBcaçéode OZ.dotnãos de massa ^rillea. Bxa mona» e
IfBtoqúfts - Rèv Ot •
f
iPINTURAACRIUCA EM PISO CIMENTADO DUAS DÊMAOS

91,42

11.52

9t.42

13.39

•1.00

2.238.42

[DIVERSOS

-

-

iReda p<g8 tfavo da Mobot da saiáa (Futaail

ORSE

1,8.

"

r.s.oxx

Fomcçtmenid qjisscniameritodo pçrças (toouciú^lótfalado^=2S ^ 3Õap '
PINTlJÍW^^RN;Z>QLtURET'ÀNO"BWLW\NTEÉM'MADE"lí^tRÍÉS

eAiu::;n
nr CONCRETO
hÓMratim
BANCO DE

.

.

""

" •
."

.
M2

—~

ALVENARIA DE VEDAÇÃODE BLOCOS CElíJ^^lCÒS FURA£K>S NA VERTICAL DE
MlaxagcM íespessura qcm) de paredes com Area líouioa maior ou igual a sm'
SEM VAOS E ARGAMASSÃnEASSENTÁMCNTO COM PREP^AROá* BETONEJRA: '

1

S(NAPI.

AF 06,^14 '

• '

.

188;00

-par

JPERGOLAOO
FomectmentQ o assentamento de ptiças ete eucalipto uabulo. d^13 o I6cm

"ir"-'

'

' • .

'

BDI 1

Pfoço UnlUrio
(fW)

Preío T6tjl
{RS)

38.95

3J77.9?

13,95

1.275,31

10.21
2.M9;7S'

Travos oriciál para futebol (te&3lão 3x2m am aço gaf^^Vcom requodfoe rcidq s do |>olièuicnò rio

4mm (conitwto p/tutgall

(S)

(BJ)

[Er/BOÇOOU MASSA ÚNICA KM ARGAfMSSA TRAÇO ^2:6. PREPARO MECÂNICO COiír
BETONEIRA400 L,APUCADÀ MANUALMENTE EM PANOS CEGOSDEFACHADA (SEM -

1M.20-

^.20

_35,M

í8r,_0S

BDI 1

2.710,06

2.710.0S

239,72

239.72
21.592,70
10.747.60
7.QC4!2S

ea.26

:8DI V

117,06

_^7j55
24.61

2.880.65"
2.^5:fa

-• .M2

-•6.57

• 34.57

41,85

274.^

BOM

37.00

771.45

'•

MASSA UNlCA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EMARQAMASSÁ TRAÇO 1:2;B
1.10.0.0.Í, •

PREPARO MECANÍCO COM BETONGIRA40Crt.. APUC/^A MANUALMENTE EM FACES

slnapi -

AFOõqOU
r.i0:a0.3.

•ORSE

i.Tao.0.4.

, sinapi

1.t0.O.O,S-

SINAPI

20,es

INTERNAS DE PAREDES.- ESPESSURA'DE 20MM.COMEXECUÇÃO ÒE TAUSCAS.8624.

-

.

.•

íetoq»*éá-Rev"ot

APLICAÇAÒ MftNU/Ü. 0E"WNTURA COM TTNT^IATCX ÀCRIuCA emPAREDES. DUA"S'
DaAAOS;'AF 06/2014
e7fl7a

•

••

.

..

t

.

CHAPISCO APLICADO EMALVENARIAS E ESTRUTURAS^DÉ CONCRETO INTERNAS, COM'
ROLO PARATEXTURA ACRiUCA; .ARGÁMASSA TRAÇO1:4 E EMULSAO POLIMÉRtCA
(ADESIVO) COM f^PARO MANUAL AT' 06^014

Pl»em conciplso em «oncnsto aim^cs ds^nipt^o, r<»o 21 MPa.e •

i.tO.0.0.6,

30.se

,

Emassamwto do supcffíeto. com striicaçãvcie O^domSosde massa ecrfficã.lixa«nonioe

Quadros 2.0x2.0m, pára lunàts dia ctwsreeaóem - trea usos

10 cm,"c om forma em

;•

-20;85

"-11.52;

Bpj 1

13.9S

200.88

-20.85

10.40

BD11.

12.68

283.96

: . 20,65

4.57

;boi 1

5.53

115,30

S.60

43,47

52.03

CREDES EPAtNêJS

289,47
8J26.ai:

ALVENÀRiA OE VEDADO DEBLOCÕS CERAMÍCOS FURADOS'Í^ VERTICAL OE
OXfdX3'9CM (ESPESSURA9CM) DE PAREDES COM AREA LÍQUIDA MAIOR OUIGUAL A6M'
iao.61

SEM VAOS E ARG/^iSSÃ DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONÉIRAw

34.5r.

41.85

7358,53

22.88

294.69

AF_06ffi014 --' . •
1.11.0.0J.

StNAPI-

VERGA PRE-MOLDADA PARA PCTtTAS COM ATE 1.5 M DE VÃO. AF 03ffi016

• 12.50

VERGAPR£-MOLDADÁPARA PORfAS COM^ S DE 1.5 M Í?ÉvXO; AF~0a20ie
SfNAPt

93}ã2

BDI tBDI f

'5.35

VERGA PRê^OlDAJJA P/^ JANELÃS COM AT£ liSM DÈVÃO.'AF OÍ^16

CONTRÃVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATÊ 1,5MDE COMPRJM'eNTO. AF_03/2bie

24;43

2S.S8

88,74

24,05

29.12

07.36

•442.20

34.57

4i,85

18.500,07

.442,20

' 10.^

t2,ee

5.598.25

442.20,

5.31

BD) 1

0.43

Z843.35

442.20

30.52

BDI.1

36.95

16.339.29

442.20

11.52

BDII

,3,00

MURO FACHADA

49.455.6S

ALVENARIA DE VEOAÇAO DÊ bLoCOS CERAmiCOS FUf^OS NAVERTIC^ ÕE
SINAPI'

67477.

aX19X3ftCM (ESPESSURA BCM)DE P/íiEDES COM AREA LÍOUIDA MAIOROU IGUALA 6M'

semvAos e árqamassa be as^ntamento c<»« preparo em betoneira. ,

M2

ÁF_oe«:oi4
einapl

1.12.0.0.2.

WUCAÇAO manual de piNTVJRA com TINTA LATEX ACRIUCAEMPAREDES.DUAS
DEMAOS. AP-00/2014

. '

r

CHAPISCO APUCAOO EMALVENARIA {SEM PRESENÇA DÉ VAÓS) E ESTRUTtlR^ DE"^"
concreto D£ FACHADA. Crawl COLHER DEPEDREIRO. ARGAMASSATfWÇO 1-.3COM

A

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014

M2

EMBOÇO OU MASSAUNfCA EMARGAMASSÃ TRAÇO 1:2:1'.PREP/WO MECÂNICO COfcT
1.12.0.0.5.

StNAPl

BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA ÍSEM

ORSE

PRESENÇA DE VAOS). ESPESSURA DE25 MM. AFJ3aa014 "
Emasaamenloda suporficJa, com apteãjàb da 02 dcmflõs éteriíasaa «riBca. Bxa mcntõe
róto<;u8S-Rov01'

ESQUADRIÁS DE WUJEIRAE ALUMInFÒ
S7jt76 vOOT

micro

"~

~

7T~'—

6.168,69
10.879,61

Ricardo rp^SK^RaíjlQS

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
rniuisQÂn pfpmanfmtf fif i iriTArÃn

Item

Fonia

Código

DcscrIfSo

Unidada

I<1T pe PORTAOEMADEIRA PARA PtPíTURA. SEMI-OCA (LEVE OUMÉDSj.PADRAÕT

1.13.00.1.

1.13.0.02.

MEOlO, TO^IOCM, ESPESSURA OE 3.MM. ITENS INCLUSOS: DOBIV^OIÇAS, MONTAGEM E
INSTALaÇAO DO^TEríTE.-FECHADU^COM EXECUÇAO DOFURÒ-FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 00/2015
KffDE PORTA OE MADEIRA PÁRA'PINTURA. SÊM^OCA (LEVE OUMÉDÃ). PAOí^
MEOlO. 90«10CíA ESPESSURA DE S.SCM.^IT^S Ih^USOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE. FEOW>URA COM EXECUÇAO DO FÚRO-FOWJECIMENrÒ E

SINAPl

SINAPI ,

60844

1.13.0.0.3.

SIKAPI

74138/3

1.I3.PJJ.4:'

SINAPI"

.&45SÍ

j.NSTALAÇAO. AF.00/2015
PORTADE ACO CHAPA24. DE ENROLAR. RAIADA. LARGA COM'ACABAMENTO

t.i4.ao;2:

-'siWt'-;

'M264' 9JS4Z

• 4.00

(RS)

.

-

.

.4.398.®)

853.12

3.812.48

BD11

271.20

1,974.34

BD11

343.19

404.19
21,380.20

.'.32,83.

fAAIS:QUE2AGUASPAJlATEtHACERAMJCACAPA-CANAL. IWCLUSO TRANSPORTE
T

Prvco Total

87&.72

787.23

283.40

TELHMIfcNfÕ COM TEUíA CERÍMJCÃliÃPA^^ TIPÕ COIÕMIALÍ CÕ5ríiÃWS^fiÊ'2
ÁGUAS. IN(XUSO mANSPOR1E VERTICAL./^ D<U2aiB
. :
TFpVwIA DEf^ÉíRACOMPOSTA POR RIPAS, CAI8l?qSQ'TERÇyS^PÃRÃ^KÃÕOS 6Ê
VERTICAL.AF_12g01S .

t.is.

Praço Unitário

(Rí)

g/^.Vanizaoo natural

FO?WO e COBERTURA,

''sifwpr-'

Custo Unitário

BD11

JANELA OEÃLÜmMO.MAXIM-i^ r3Õ^Õ'COM ARGAMASSA. COM VJDRÕS
PAORONIZACIA. AF^or/ZOlB
.
-

ÍTiT"!/""
1.140.0.1:

Ouaniidada

.

&4.33

, ...

8D11..

3^.82

- BDI 1

7.233.30

14.146.90

PISO

t.1S.0.0.1.'
Í.1S.&.0.2.

"ORse-

ReyesJimonfo cofânila) pira piso ou porwlo. Ántlâdtfo 30 *30 x12mm.'GãÍ75i^ÍSMÍõ<»; w

12078

t.lS.0.0 3.

ORse.
'SINAPI-

«ioòwaiTwnto.
' 225d

88&Í8.

i.:s.o.o.s.-

afnamaàsâda renuiarteacag -

Rodapé aaa_rcsialéT>eia, h =''? em

SINAPI

.9524'l .

SiNAPl

esâso
16BB-

1.15.0.0.7.
J.15.0.0,8..

•ORáE

1.15.0.0.S.

SiNAP{

MS.0.0.10.

ORSE

SINAPI

•

•

-

.j

12S.87

BDI 1 '

138.71-

-38.20

BDI 1

153.38

•' 4.057,64

-

...

^

IC^ AFi07/20ie

.

..

,

-

.jSOLEÍRÃ"ÉM GRWfTO.-L^GURA 15"CM. ESPESSU^ 2.Õ'CM. AF (SSíiIr"

_^ÍPeilofõ granito cinza coálo. c/Iamura " 17em. e«pã~2"cm

64.6S

•.S.22

169.08

43.83

e07S.06

te.10

1.283.45

BDI 1

408.84

BOM

52.10

8:809,07

BDIl-, .

26.78

; 4.S20.65

168.08

22.13

124.77

50.73

BOI r

1.004.25

54.57

SOJl •

-r"

-iEXECUÇAO DE VIA EM PISO INTERT^VADÕI COM BLOCO RETANGULAR COPNATURAL

Jp-K.gS>;.'.9..ÇM. ESPmSURAe CM; AF 12/201S

" "

UWL

Í2Q X 10 CM. ESPESSURA e CM. /f -12Q01S

•11806 • •_•j2.0x2.0m,con^o
tónptes dosSnprtado. fcfc*. 21 MPa! e.«8cm.com
fom« DnTõua^s
para Kintas <te coftcrotoaeni >tros usos
' "

^MG01_^7!^RNEC^M"E^^•0 EAS5ENTA^'ÊNT0 DEMínTgÜÍÃ"
PAVIMENTO EM PARALÉL^jPEDÒ SÒBRE COLCHÃO oCÃREIA REJUNTÃDÒ CÓM "
^C^^SA DE CIMENTO EAREIA NO TRAÇO lá (PEDRAS PEQUENAS 30A33 PECAS

tja.

-

80.03

TLaSTOO DE^ÇÒNCRETO MAGRÕr^UCADO EM PISOS OU RADirosTÈSPE^CiRA DÊT'

lÉji^CUÇÃo DEXnÃÊMPISÕ ÍNTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DÉ"

SINAPI

l.lS.OJj.fZ.

1.15,0.0.13.

,,02398

...

ROD^ÉCER^MIC^ ÓE 7CM OE i^TURA COM~PLACÃS TÍPaESMALTAOA EXTRÍÂ"^*
DIMENSÕES 35X3SCM. AF 06/2014
•
," . .
CONITÍAPISO ãi| ARGAMASSA TT^ÇO 1;4 (CIMENTO EAREIA). PREPARO MECÂNICO COM
BfrrONEIRA4pO L,,APUCW30 EM AR^S MOLHADAS SOQRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA
i_3CM.'Ar<-.0^i?0t4"

1.15.0.0.6,

3U.37

PiaoarÍBreslst&n^ 12mn^ «>rcinza;comJimbtsplásticas. ^m9nro^o'astneffJ.4ÕÕe

.ORSE,..

í.lf.0.0.4.

aroa , rer.7039ou siirear. eplícsâoeont ai^amassa induít rialtÚKia 8«Ha, raiwnado oxdusJve
;•
' .
-. '
wouferiznca»do tesa ou cmb&oo

ròsTfóOí

712.73
240.6S

68.27

e.S69.2<3
68.07

60.350.80

OO.OO

40.00

3G81.00

88,17

24.64

2.190.14

33.87

- S4.e£'

BDI t -

66.44

RE^STIMENTÕS

-iflVi;

^V^STIMlwfO ÍNTEW^Ò

1.16.1.0.1.

SiNAPt

07873.

C»<AJ'ISCO_APLIC.<^ EMALVENARIAS E ESTRUTURAS DECONCRETOlNfÊRÍ;Ks~CÕM'
ROLO PARA TEXTURA ACRiLtCA. ARG/«AASSA TRAÇ01;4E EMULSAO POLIMÊRICA
jAQESIVO)COMPREPARO MANU^AF OSgQli

15.219.05
19.219.05

,162.23

897.24

EMBOÇO, PARA, RECEBlMENfÕ DE CÊrXmICA. EM'ÃRGÃg{AS^fRÃ(^^^ PREPARO

1.10,1,0.2.

A-

MECÂNICO COM BETONEIRA400L. APUCADO MWUALMENTE EM FACES INTCWiAS DE

SINAPI

=>AREDES. PARAAMBIENTE COMARÉA MENOR QUE'5M2. ESPESSURA DE
EXeCUCAOD£T/U.tSCAS.AF 06«>14 " -

1.18.1.0J.

7593

1.17..
1.17.1.,

RewsSmcflío eerfinik» para picoou parede.20 * 20 cm. Eteab^mou

epUcacfo c/argamassa mOustria^toda

-

COM"

162.2S

33.62

162.25

39.29

^BD^1

40.70

"•

6.603.58

linha CristiM Branco

ri^untado. .exclusivo rogülartzâçao tio baso ouomboço

47.57

7.718.23

PINTURA

PAREDECOM PINTURA ÃCRTuCA

31.13S.SB

19.908.87

27.476 v007

micfv
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ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
roMiQSÃn PFWIUAIVPNTF nF uríTArÃo

Código

Dcscriçfto

OuanUdudo

MASSA ÚNICA,PARA RECEBIMENTO DE PINTURA.EM ARGAMAS9ATRACoTíã

PREPARO MECAniCO COMBETONEiRA 400L, APUCADA MANUAU.I1ENTE

, sin^

1.17.1.0.1.

'

SINAPÍ,

1.?7.1.0.4.

88407

'SINAPt.

67873

..SWAPI

AF OOaOU

. ,

S84M ,

•

CHAPISCO APLICADO EMALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO-If/TERNÃS^COM
ROLO P.^ TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO í:4 E EMULSAO POLIMÍRICA
'

'

"

,

...

TRAÇp

1.J7.2.Ó.3.

• SiNAPI

MASSA UNtCA. PARARECEBIMENTO DE PINTURA; EMARGjWtASSA TRAÇO 1:2:6 .
PREPARO MECÂNICO CÒ?^ BETONEIRA 4(Bt,V>í>UCADA MANUÁtMENTE EMTÈTO

37,00

11.099.28

260.Sa

11,92

BOM

13,95

4,184,72

29g.S3

8.10

BDll

9.08.

2.933.60

299,83

•t.57

BDil

S.ii

. f

1.17.2.0:4-

.OHSE

1.; 7.2.0,5.

í ^ . ;SlNAPj

...I-

1.658,89
11,223,92

M2

e EMULSAO POLIMÉRICA (ADESIVO) COMPREPARO EMBETONt-IRA 400L. •

/^_O«W!0t4..

77,78

:0,30

"0011

1t.21

6'/1.59'

'.77.70

4.39

B0I'1

5.31

412.91'

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUgAO DETALISCAS: AT. 03^15

't77.7S

28,31

BD>1.

34.27

2.664.(U

Emuaamenio da »uperilcio.-«>m cpSca^õ da 02 domSm^do ins»M oatOcã fijta menio «
retoguog - R&y 01

77.78

•11.52

13.85

1.084.75

00.74

56.40

BB.28

e.19ãJ3

1.87

C0.64

FORRO DEPVC. uso. PARAAMBIENTES COMERCIAIS, INCLUa\^~ÈST«UTURA DE' •
fkacAo.AF OSaoi? p

• •

1

.

.

QUIOS^E

i.te.iT.i -

tNFRAESTRUTURA "= :

1.18.1.0.1.

SINAPÍ

•

: PgnM.ptoKLfMirâ fundj?ctea, om componsado rosínâao.lgrnm. ÒT'íísM

1.397,62

•

.B277i5

ARMADO EM U?AA EDIFICAÇÃO TfelREA OUSOBRADO UTILIZANDO AtO CA-60 DE5 0 fí!MMObfTAGEM.-AF: 12/20ÍS
.
, _

KG/

73.42

• 137,30.

44.52

^.44

41.85
338.61

5,78

43.27

8.0Í

12,68

15.35

122,95

9.12

-9.{>3

12.08

110,17

7,18

.8.03

9,72

69.79

BDM

TÃRMAÇAoOE PILAR OU VIOADE UMA ESTRUnjRACONN^CIONAL DE CONCRÉfÕ"

.S2777
D2778

JW,77

.

. jARMAÇSO DE PÍLAR OU VIGA DE"ÜMA-ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CÕNCRETÕT -

ARMADO EMUMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OUSOBRADO UTILIZANDO AÇOCA-50DE 8 OMM -

..
•SINAPI

1.1a j 4 : ^

^—

MANUAL APILOADO COM SOQüETE

CRSE

SlNAPÍ

• V.,;.; "-rí"

AF. 03/2018

SINAPI

•

.- - .

ESCAVAÇÃO MANU/ÍL-.DÈVALA COM PROFUNDIDADÉMENOll OU IGUAL A 1 ÍÕM"^

-SWAPI

1.16.1.02.

MONTAGEM.jA^12/2015 '

Af^ÇAÕ DE^PILAR ÕUVIQ^TdE UMA ESTBUtURA CON^NCÍONAL OE CONCRETO

ARMADO EMUMA EDIFICAÇÃO TCRRHA OU.SOBRADO UTILIZANDO AÇOCA-SO OE 10 0
jMMj^MOtin-AOEM. AF IZffOIS-

-

= ,

"

•

'

* •,

.BDÍ.f

CONCRETO M«5RO PARA LASTRO. TRA(ÍO t-4.S;4.5 (CIMENTO/ /KREIA m'ÈOÜV BRITÁ 1)'-'

t.10.l-O.7.

ITOEPARO MANUAL. AF107«016 . •
'.
^
.
ICONCRETO FCK= 25MPA. TRAÇO 1:2,3:2.7(CIMENTO//^REIA MeOfA?BRITA I> - PREPARO'

i.in.i.o.a.

1MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. flF. 07/2010

-

M3

0,07

381.73

437.95

30,66

• 0.88

343.00

BDM.

4J5.27

. 357,13

0.B4

107.97

BDI 1

203,38

(LANÇAMSmO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO'!: ACAÜÂÍV4ENtO DS CONCRETO EM

1.18.1.0.9.

[ESTRUTURAS; AF 12«015

StNAPI

SINAPI

02776

SINAPI

82777

.BDM

191.18
2.183.S7

•M2

AfWÍADO EMUMA EDIFICAÇÃO TÍRREA OUSOBRADO UTILIZANDO AÇOCA-CO DE 5 OMM-

MONTAGEM./y= 12fi?0l5

SINAPI

-

jsupeRE"sTOun>^ ' "' . ~'7.jMOWTAGEM E DE^ONTAGEMDEFÔRMA DÉPILARES RET/*>iGULARES É ESTRÓtuRAS
SIMILARES.COM AREA MÉDIA DAS SEÇOES MAIOR QUE 0,25 M». Pê-DIREITO SIMPLES, EM
ICHAPA DEMADEIRA COMPENS/y^A RESINADA, a UTILIZAÇÕES ÁF 12ii20J5
fARMAÇÃO OE PILAR OUVIGA DEUMÃ ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCf^TO

1.18.2.

1.18.2.0:4.

Preço TouI

ífW)

W.ICAÇAO MANUAL DG PÍNTtlRA COM TINTÁLATEX PVA ÉM TETO. DUAS DliMÍOS.
AF:.OOffiQ14 í

'•SlNAPt •

i.18.2.03.

30.»

CHA>ÍSCO aplicado' SÕ-TÊfÕ. COM r6ÍO PARA TEXTURA ACRIÜSTÃRGÃWÃS^"''

Ut7.í\0.3.

1.10.2.0,1.

293.33

APLICAÇÃOMANÜÂi DEPINTURA COM TINTA IATEX'fWAEM PW^ÍÈOES" DDÃS^ÉSÍÂCÍS "

fADESIVO) COM Pf^ARO MANUAL ÁF 060014

iVifa:'"?

1.1Q.1.0.0.

•

,

rettxjjoa - Rev 01 •

1.17.1/>.3.

1.1B;t.O.S.

Pr«co Unitário

(H)

Emassamofttocte S(^>çffici8. com apBcação d? 02 cfomâosúa massa awíBca.Bxa mentoe

1.17.1.0Í

i-.ie.i .0.4.

BOI

1R»>

FACES

INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA OE ZOMA, COMEi^OÇAO DETALISCASAF_G6/Z014

CusM Unitário

'

21,30

40.32

13,12

12.68

11.32

9,98

BDI 1

6.79

8,03

.BOI 1

BDI 1.'

48.82

1.039.87

273,14

ÁFÜWÇAÒ OE PILAR OU VIGA OE Uí.W ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

, ARMADO EMUMA EDinCAÇAO Térrea'OU SOBRADO UTIUZ/WDO AÇOCA-00DEao MMÍMONTAGEM:
12/2015.
mc o.w r«vi
lARMAÇAO DEPILAR OU.VIGA DEUfM ÊS^TRUTURA CONVENCÍONAL DÊCÕtICRETO
ARMADO EMUMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OUSOBRADO UTIUZAWDO ACOCA^SO DE 10O
ImM-MONTAGEM. AF ;i2/201S .
• ' . •
.
•
•

KO

12.08

136,75

85.44

27.470 v007
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Código

Cuslo UnIUrlo

Descrfçac

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AK 07/2016

BDI

Preço UnItArio

(R«)

<m)

CONCRETO rCK-ZSMPA. TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMCNTO/AREIAMCDIA/HrVTA 1> -PREPAKO

SIN^I

Pniçu ToUI
• IR»

"

LANÇAMENTO COM USÕ OÈ BALOÉS. ADENSAMENTOE AC/>£AMENTODE CONCf^TO EM

SINAPi

ESTRUTURAS. AF 12/201S

^wnaría^ '

.

'

-

-

•

1

—

;

ÀLVeNÁRÍADE V^nÍMSiÇbDE'BLOCÕ"S CERJ^MÍCOS FURADOS NAVtRfÍGAL DE

~

gX19X30CM (ESPESSURA eCMt DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU ICUAL A BM'

SEM VAOSEAT^OAMASSADE ASSENTAMENTOCOMPREPARO CMBETONEIRA.

AÇ_OGir2pí4

34.57

' ,

"

1.'242.53

.

VERGA l>RE-MOLDAOÃPÁRA PORTAS COM ÃTÉ^.5 M DÈ'^^fe. AF 03/2016

'

S^HG^PRé-MOLpADA PARA PÕRTÁ^COM MAIS'DE1^"MOEVAO.AF- 03/2016 ESQUAORtAS DE MADEIRAE ALUMÍNIÓ:

KIT DE PORTA DE MADEIRA

T.1C.4.0.1.

j

PINTURA. SBrfM>CA (LEVE OU m€oIA>. PADKAO

|MÊptO,TD^IOCM, ESPESSUfWOE 3.SCM. ITENS INCLUSOS: DOSRADIÇAS. MOMTAGEME

1BINÃPÍ

instalação do BATENTE. FECHADURA COM EXECUCAO DO PURO - TORNEClMENfO E

jnstalacAo. ATioB/gcus

:

"7^ taan

i. •_

..

'

•

I

^

1.00

:

PORTA
DE «ou
ACÕ chapa
ÉNRODÚí.'RAIADA. LAfiGJ\'COMACASAMENÍO""
•'«uc
vtv»'* 2A;'ÒÉ
^

TM

.LP^yAN'ZApOLNATM.RAL
FORRO, e COBERTURA

.

-'224,00

... ^

ÍÍ;U;lSA«ã.rtõ COM TEUIACÉj=S»^CA CAI>>CC)Ü^L. TtS^ÕlioLONlAL,'COM tAAlS OB2 -

l.i8.6.o:i;

.32.89

.^y6§iiNCL"SO-raANSPCRTEVERnCAl_AF ÓSfíÚtC
92542

TRAMA OKW.^EIRACOMI»ÓSTAPOR RIP^'. CAIBROS E TERÇAS PWWTeLHAXJOS ÕE"
MAIS QtJe 2 AGtíAS,PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE

vertical: AF izaòis

• '

- •

.'

31,es

04.33

2.481,28

RevoMlíTtonncorJmio& parapiaaoupaaxfo. AntiAc>clo30 v30k 12mm. OaiJ. è nho KonaSoòr. cor

•/ORSE"

tínza , rr1.70Sa ou almUar. afiGcado com argamaesa Indust rtaraaOa aâ^W. rojaniaOu exchiálva

r.<8lNAPI

COMTRAPISOEMARGAMASSATRAÇO 1:4 (CÍMEWTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM
BETONF.iRA400 L. APtrCADO EM AREÀS MOLHADAS SOBRE LAJE. AOERUXJ, ESPESSURA

••87745

'B.B4

1.32S.03

'43.03

3CM. Ar_00/«ÍI4
'•
„ • - •
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS. ESPESSURA DE 6

450.14

CM AFjOT/ZOie

20.79

REVE^MÉNfOS

t.io.r.i.--

•;

"

•T—y^~T--y—

•>

r-

2.43ajO

• 81.438,80-

CHAflSCO APLICADO EM ALVENAREAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTEHNAS.COM

SII^I

231.47
>

jRÉVieSTIMEWtÕ"INTERNO"

ROLO ^ARA TEXTUflA ACRÍLICA. AROAMASSATRAÇ01 r4 E EMULSAO POUMÉRICA

B.S3

^ADESIVO COM PREPARO MANUAL. AF' oé/2014 •

143.78

EM0OÇO, PARA RECEOIMENTÒ Í5Ê CÉrXmiCA,' ÉMARGAM<VS3A TRAÇO1:2a. PREPARO

MECÂNICO COMQETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

-5INAPI

PAREDES, PAFtAAMBIENTE COM Ani-V\MENOR QUE 6M3.'ESPESSURA DE ZOMM. COM

EXECUÇÃO DE TAHSCAS.-AF oagota

-.7383'

^

•"
68487
87004

-

'28.00

ESij^lnootímBí^. Unlia Cilsl^Branco^

ria^attiasto írtiustfUíticada &o-'5, rçjunlodò, oxdutiVarooulaíizoçSo <to batseou efíibo^ -

'IfÀCHAOA

"BD11' •

'

'
.
manual DE pÍNtURA"cÓM"TlNtALÍ<ifEXPVACM"PAREDES, DUAS De"^Õ"S,

3a.29

ZO.Qfl

jCHAPÍSCO APUCÃbÕ"ÊM Âti^N/vriA (SÈM PMESÊN^ nÉ'v)ÔíS)"Ê^TRUfU^S DE^

CONCRETO DE FACHADA.COM COLHER DE PEDREIRO. AROAMASSATRAÇO 1.-3COM

]PRCPAROí3»<BETONEinA400L.AF 0S/a014^

.

-.

.

EMBOÇO ÕLÍ M^SA CfNICÃ EMARGAMASSA .TRÁ^Õ !:2;8.'PREPARO MÊCAnICÒ CC^ '

"

8,16
5.31

8ETONEIHA400 L.APLICADA MANUALMENTE EMPANOSCEOOS DE FACHADA (SEM

ÍEmasoamdnlotio sup«>flc>«. cot tiptiãiçúo dõ 02dcm^ã dã^maesa ocrlllca. áiõmemon
PRESENÇA OE VAOS). ESPESSURA DE iS MM. AF 0VZ0}4
reloqucta • RovOI

fefd

•

•

11.92

414.18

'

589.04

FORRO DE PVC. LISO. PAã^ ÃMBIENTESCÒMERCíAIS. INCLUSIVEÈSTRUfURA DE
E.'í5ACAP,-_af_o§^>7_p
27.476 WOQ7

• •

;-

"

micro

56,40

BDI 1

Kfcar(jo

SS9.94

mos

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001 -17
60
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Itom

CMIgo

Fonts

Unidade

Dftscrlçlo
DEPOSITO • • •

1.19.

PA.REOeSEPA3NÉlS

...

-

-

Quantidade- -'

Custo Unitário

BDI

(M)

f%)

Pre«o Unitário
(R»í

Preço Total
(R$>

-

.

T"

.

r'-:

r." .

•

".

--

B.573,0.S

•

-

•

ALVENARIADE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURAÍX>S NA VERTICAL DE
1.10.1.0,1.

0Xt9X39CM (ESPEtóuá^SCM) DE PAREDES COM ARêA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M»

,67477 •

SINAPI

AF 06/2014

1.19.1.04.

'

03104

VERGAPRE-MOLDADAPARAPORTAS COMITÊ 1,SM DE VAO.AF 03/2016

S31S2

VERGA PRÊ4^0LDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1.9 M DE VAO. AF 03/2018

• SIMAPI:

&31&4

COffmAVERGA PftÊ-M0LD/«3A PARA VAOS DE ATÊ 1.5 M OE COMPRIMENTO. AF_03«0S8

;

í •'.

•'•

','v •.

*•'.

ESQÜADRIAS DE MADEIRA E alumínio

. "'siNÁPl

:

ORSfc' •

,

1

• .ORSE ^

•

;

-

M

n-.

1.10

18.88

BDI 1

1.00

24.43

BOI 1

1.00,

24.0S

BO11

„ ••

.

"

-

...

•-.M2

2250

,

'

M2'.

•

'

in2

• • •

•

1.,

-v-.-.

nso alta résistfinda 12 irnn. cor cinza, com juntas i^ástjcas, p<£mento alô oeemofy 400 0
onoúfamónto. oxc^aivo aroamasaad"

....

..... ; ^

.

mi

•
-m

^ •

LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIEHS, ESPESSURA DE 5,
CM./VF'07/2010/ '
•

REVESTIMENTO INTERNO • .

. . .

• ' '87873 ' "

SINARl'""'-

••

28,12

20.12
'

'

879.72

'283.4Ô: .' BD11''%

343,t8

.

"

.

" "

•

'

•

—

BOI.I

1.003i27

879,72

tiM.
•-.45.SO

•BOM • '

;

l-

6.07

•/' M.M

; • BDI r

^39

13.30

. BDM

i.:.;--;

- 22.13

-

7B.08

' S04'.4t

^.4S

i'::-

BDI 1

•

.. -•

43.83

2^.05

26.79

102.02

S.53

145,643

4a70

1.072.04

47.57

1.252.S9

j,

•

'V.

ROLO PARA TEXTURAACRILICA; ÀRGAfJlfiSSA TRÀÇO 1;4 E EMUÍlSAO POLÍMÊRICA--,

•

"BDI1

"

'.

123,!>5
872.0*

• .

6.63

V-

.

r

. 6.63'

' olòr •

-

REVE.ST1MENTOÍ3-.

•;
•• - r .

^

.•

'

. ' 0,36

í-.-

4849

.'í.'

•726.^

I.W

...

CHAPISCO APUCADO EMALV^NARiAS E KTRLfniRAS DE CONCRETO INTEfíNAS. COM '
1.19.5.1.1.

'

. . .

; UN

LAJE PRE-MOLOADA P/FORRÓ; SOBRECARGA lOOXGfltó. VA03 ATE 3,S0M««^CM,

-í' -...
. . .

1.216.58

•

lREAPp.3*ÍEFÉRRAGfc"MNEGATn/A , ' .

• 9íá4,i '

áiNAPl
•

- .r

PISO.;.!-

'ORSc

1.19/4.0.3.

*

"

CJLAJOTAS e CAP.C/CONC FCKoZOMPA; 3CM. INTER-eiXO 38CW. C/ESCORAMENTO.

-/ " 10169

' •

•

FORROECOBERTURA

,• '"74202/1

'SINAPI

1.19.4,0.1;'

'

•

M

J/U4SLA DE ALUMÍNIO .'>tAXlM-AR.5p(AÇ/£) COMARGAMtôSA. COM VIDROS.

-04S81
.•

- --

:

- r

M

v. instalação do BATENTE, fechadura COMEXECUÇÃO OO FURO - FORNECI?j!ENTOE
IhfST^^ÇAO.AF 0a>201S

i.iaiai.

.-

"

MÚDIO. 70X2 tOCM. ESPESSURA DE 3.5CM. riENS INCLUSOS: OOBRADIÇAS. MONTAGEM Ê

, 'eçá^

i;Ve!2:02.

41,85

BDÍ 1

KIT.DE PORTA DEMADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MÊDtA).-PADRAD

'•

llíSí-loj.

1.19.3.

34.S7

. -

•SINAf»!
SINAPI

1.19.1.0.2..
1:19.1.0.3.

20,07

M2.

SEM VÃOS e ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO ET-fl BETONEÍRA.

•;!-bòí í. •

2C.34

MZ

fADESiVO) COM PREPARO MANUAL. AF OS/2014

EMBOÇO. PARARECEBlf/ENTO DECERAMICA, EMARQ/>iMASSA TRAÇO IStS. PREPARO

.. ,Ü7S27 ' •

• • . SINAPI^

t.ie.S.1.2.

^-1

MECANICO com BETONEÍRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

^

•26.34.

>•"'33.82

• 26.34

•' • 3oj29

MZ

28.07

8.16

. M2

29.07

• M2

PAREDES.PARAAMBIENTE COMAREA'MENOR QUESM2.'ESPESSURA DE 2effíA.CÔM '

BDI.V- ;

EXECÚCAO OE-TALISCAS. AF 06/2014 '

';"0«S6

1.19.5.i;3. '

Révcsíím^o eertmícoparado ou parede. 2Òx20cm,-^zabé^ ou similar. Onfia Crtstsl
S{^lic2>dc> c^gamaséa ímkistriaüzadà
rajumódo. oxclu^e re^larizáç^ do teso ou omboço

, -TSftS „

FACHADA-

'1.10,6.0.1,

' • SINAPI

•

fhz"

AF'..06«ai4

.

-

CHAPISCO /XPUCADO EMALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE :

•

1.J0.6.0.2.

CONCF^O DE FACHADA. COM. CÒÜÍER DEPEDt^RO. /^GAMASSA TRAÇO i:3 CÓM;^ - -

•, .. -87894,1

' SINAPI

PREPARO EM BEfONEIRA400L.AF-06^014

-

•

'•

. 67702

^'SINAP'1

-

.

•

;,Bbi 1' 1,

s.ee

207.21

6.43

t'8C.92

BOt1 '

36.95

1,074.14

BDM

13,95

40S.53

11.21

68,04

5.31

32.23

.• . ,

, 5^1 ' " BDÍ 1"•

^

EMBOÇO OU MÁSSAÚNICA EMAftOAMASSATRÁÇO 1:2:8. PREPARO MECANlCO COM 1.19.8.0.3.

-' BDI 1

r

-

/yUCAÇAOÍMNUAL DEPINTURA COMTINTA LATEX PVAEMpAtíEOÉS. DUAS DEMÃOS,

084Ô7

-

• M2

BETONEÍRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FÂCH/U3A (SEM'

29'.07-

•'

• ' :

30^52

PRESENÇA DE VAOS). ESPESSURA'0E 25 MM.0fl0014
'

1.1D.6,0.4.

Í.'f8.7."; -

8^4

ORSE
• -i''

1.19.7.0.1.

•

SINAPI

1.10.7.0J2.

,

SINAPI

- -

-.

•,

8848S

'

87882

Ema»samcfito daâupcrílete, com cpGcaçâo de OS.domfios do massa scrílica.-lixa mcnio O'
reloaues-RovOI

•

^

'

...

.

"

•

'

•m2

- -

TETO..."^

APLICAÇÃO MANUAL DS PINTURA COMTINTA LAtEX PVA EMTETO, DUASDEMAOS.
AF 0a«>14'
CHAPISCO APUCADO NO TETO. COM ROLO PARA TEXTURA ACRlUCA- ARGAMASSA - -

Tf^ÇO'l^4,E EMULSAOPOUMÊRICA (ADESIVO)COM PREPARO EM OETONEIRA400L..

M2

M2

.

20^07

•

11.S2
!

"í:

...

6.07

0.26

BDIi .

0.07

4,39

BDI 1

AF 06/2014

Rica rdo
27.47Dv007

mos

micro

8057

9
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Descrição

Câdiso

MASSAÚNICA. PARARECEBIMENTO DE PINTURA, EMARCàAMASSA "mAÇO 1;2:B.

BOI

(R»»

l*)

Praçe Total

Prcco Unil

ÍR$)

fRJ)

20.31

PREPARO MECÂNICO COM OETONEIRA400L. APLICADAMANUALMENTE EM TETO,.

ESPESSURA DE IWiíM,COM EXECUCAO OETALISCAS. AF_.03tt01S
IEniàssamã^o
do síí^ftsojconi a^ico^o de02 dérnâos do cnasna acrílica, tixatneruoo .'

1.10,7.0. <•..

Cumto Unlt&/1o

6.07

13,1»

11,52

relaaties-'Rev OI

PARQUE INFANTIL.

2J07,19

ÍGamaotTa"Sffl 3 pfot>cha8 om oco tnrtasiitol ou |T».3etaga_(^rR^g!¥.ffiL5ji!l?j.^StI..

1.20,0.0.1^

É2j^iiWo~-"WayÃvcnluníinõ^ M-iOér^LúdtooBrtiviuodo» Inftrtiaenloa ou aimilar-

1.00

11.303,68

13.762,46

251,24

304.1b

8.882,04
1.59039

901J!e

029.Í6

. ifoimcirrrenlo o montogoin

~t5ANCAP«ÍS."CÓUCÀS.E METAIS^
íBimeada em arantociftta nndwVtha. t>»2ern

• <07S»

ÍBan^ãe^n aço inox"i304.'i-6bem. paractd>BS simptos. concreloda. ocobamffUoKso apriâto,
j^^ç^l^eomàr^amasaa tfBcoT-H1:3i. exOiistvectoa. stfao.vfthnjla e tagr^ga.
|CÍ5»a da-açoftKXir'304. dl>naniiaõa 34 a SScm.
ir>siali>çfio em tianc.'»da.«/va>f>^íioí^a •
(oecarèf1623), srfflo aomoao (d«carefclÓMJ);
coma da («Joda Cnha c<0ícrii6a) o
íoDCfllc*
<>®
OU
ftlfrüíâfòw
_
'.i...
•' - - — INCLUS^;
•JcuãA ^'laiíBLmR OVAL .ÉM LOUÇA BR^CA. 35XeOCMOU EQUO/ALCNTH.
' vALVUl-^eM MÉTAÍ. CROMAOO E SlF^Up PLEXÍVEL EM PVC- FORNecIMEfTrO E
jlNarftLAÇAO.
AF 12/2013
•"fv/SÕ
SÂKÍTÁmO'&FbNADOCbMC»b<AACO?LADÃ'LÕUÇÃ~BRANC^-PADRA^fc?ÉÕip.
.
. INCLUSO ENGATE FtlEXlVEL EMM5fAL CR0MAD0.1CX4(>CM-F0RNECíMElfr0 e , ••

- Ô300

1'.21.0.0.4.

--r——.
'••'.2021
.......
,
OCtW?

1.21.0.0.C.

. seoàz

1.Í».0.0.3.

744.-41

4.00

141,07

-4.00

3&0.60

"

87,47

cfíiJvtini<tiétrtee^(|g,p<aattoo_(|^/)20tti,.^^
+/í5^,;g5pTO;'tutivoretiybia'r^í

..._...-za?#.

ijvdolT-

2060

TÜRBftNISMOEPÃi^iSISMQ,
""õiié

t.22 Ò.d.2.
T-;

BogiK^ü^^n^n^, h> » 0.70nr». lOOiflVmte-•
. _ {SERVIÇOS RN^S
1.23.Q.0.1.

-'Encargos sociais:

•36.51"

Lastrade oreifí'

tB8íK» «>m
comf^1,5Qm, Íarçuía>í30ctH. pé d® farTOlw«fl<J{íO,çoín.10rtsJ®S.tó_^
-niadèira.
"
....
IFÓmecinwnto aplarrtto doâfbw^osonuanenlstís; Alamanda. Crucias, Caguortru, Ix&rta. Mjy tx&rts.

- ORSE

-.9537

_33,BT

rPLANTIODE GRAMAESMÉI^LDA KMROLO

851oq_

1.22.0.0J.

~

533.M

1.00

lNSTAl>CAO. Af: 12/2013..

1.21.0.0.0.

""Ít,397.10

2.239,80

lEstâgreoadeba emmá-aotro c/2.S0ffl dopista (Sfflflipartt ou_6jmilofl

í.207Õír2.

64.68
1D.4ig.49

"

-

BOI 1

171.60

6d7,S2

118,01

"""'23(!,Ó2

t.843,40
.40,68_

102t04

17^.

"5ãS.93

137.38
8.978.S6

8,00

—

13.75

;.2.000.00

- 7,077^88
7.01f7,66

ILIMPEZA Rl^ DÁ OORA

lidara BiáOofacâb dosta ofoamênto. torain uliiizados osencargos sociais do SINAPl para a Unidade da FedetBçáo indicada.

Ob&ervaçAoa:

- • •'• Ifoí teonsIdCfado atrodondamento de duaacosas deelmate paraQuat>t3dttdo; Cuato UftHârio; BDI; Proço Unitário; PreçoT&tat.
RIBEIRA DO AMPARO
Local

Nor>a;

RICARDO ASSIS RAMOS

Titulo;

Er^GENHEIRO CIVIL

CRRAJCAVJOS17a8S93-4
04 do aürfldo 2019

ARI/RRT:

-

Ricardc^Ass
CRBÃi

RNPU^798593-4
27.476 v007

micro

bL: (75) 3439-21 b6

ÜNPJ: 13.8U9.4Ü5/UÜÜ1-17

62

o
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Grau do S^gifo

CFF - CftONOGRAMA FtSfCO-FINANCEIRO

0PUBUCO

Cronopraina Base para Ucitsçâo

IaçAO' MOOALIOAOe

ÍREFORMAEW>iPUACto-

PROPONENTEI TOMADOR

PREPEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
DATA BASE
- .

Scl-IB

- Item

DESON.

LOCALIDADE DO SlNAPt

NSo •

SttfvadOT / 3A -

DoâCrtcao das Rioias / MaeroMorvico»

CRONOC-HAfyJA «tólVi. OO LO^L

OBJETO

•

REFORMAS AMRJACÃO OE ESCOtA
APaiDO OO EMPREEraMMEUTO

-

MUNICfPIOfUF

LOCAUOAOE / ENDEREÇO

RIRI^RA DO AMPARO

yQNA RURAL/POVOADO '

RFFORIÍ.4Ae AMPt lACÃO Qg ESCOLAS NA ?QNA RURAt.
BD14

BD11

OESCRIQAO DO LOTE '

BOIS

2V07*

RgFORMA DA-eSCOl. A SÃO FRANCISCO OE ASSIS

Valores Totuis
(fíS'

Ci.1932,1S

Inicio do Oufa

- 0(U01/00
Parcou (%I
PareotatRt)

6,39%

máf/OO"
3.54%

Parcela 3
8brn>0
2.71%

44-636.84

24.728.10

1» 910.77

Parâola 1
foWOO-

Parcofa.Z

Parc«la 5
luti/ao-

Pdrccia 4
maUOO
25.99%
181.666.03

428.884^1

38.62%
269.Ô47.74

6S8.S32.1S

Parcela 6

(^araela 7

Parecia 8

lul/OO

agoTOO

MfOO

B1.38%

12 63%

201 7

r^PffieeJâ.íSà

, wrFORMA OA CSCOLA OC SAO
1.

'•

- FRANCISCO

•

K

f •
1 . 1 . ~;iNSTAllAGÃO DO CANTEIRO DE,OBF?AS

DEMOUÇAO.MOVlMENTODE TERRA B

15:889.70

2.773,07

Acumulado {%}
Acumulado (RS)

Pareota t%)

33.160.85

100.00%
1S.8S9.70

Porcela {%i

80.00%
60.00%
2.218.46

Acumulada {%}
Acumulade (R$t
Acumulado (%)
Acumulado (RS>

INSTAUAÇOES ELÉTRICAS
1i6.' ; • .'INSTAUAÇÕES HIDROSANíTARlAS

PAVIME^fTAÇÃÒ

::.42.410.B0v.'

14^358,85

A-

BANCO DE CONCRETO

•80,00%,
80,00%
•>ii

S7R a a

33.160.85

60.00%

40.00%

0.00%

100,00%
20.207.33

Acumulado (RS)

0.00

Parcela (%)

0,00%

0.00%.

0.00%

0.00%

0,00%

0.00%

70,00%
70,00%
20,691.78

0,00%

0.00%.

0,00%

0.00%

O.OD%

0,00%

70.00% ;
70,00%

30.00% :
100,00%
42.416,80
• 30,00%•„
100,00%

10.051.20

14.358.^

Q.00%

20.00%

40.00%

40.00%

O.OOVi

20,00%

60.00%

100,00%

Acumulado {%)
Acumutado (RS)
Parcela (%)
Acumidado (%>
Parcela (%)
Acumulado (%)

5.416.62

16.250.76

27.084.60

0,00%
0.00%

0.00%

0,00%
0,00%

197-832.81

Acumulsdo (%}

50,00%

£0,00%

50,00%

100.00%

21.592,70

Acumulado íR£)
Parcela (%>
Acumulado (%)

0.00

S8.916.41

197.632.81

0,00%

<0,00%:

0.00%

0,00%

0.00%

'..o;oo%
0,00%

100,00%
100,00%

0.00

0,00%

0,00%
0,00

Acumulado (R$>

O 00

0.00

Parcõia (%)

0.00%
0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

21.592,70
100,00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Q.QO

0.00

2.005.99

0,00%

0.00%

0,00%
0,00

0.00%

0,00%

0.00%

ioo:oo%

0,00%

0.00%

100.00%

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela

PAREDES E PAINÉIS

MURO FACHADA'- '

•i;i2.
27.479 vOOT

micro

8:226.61

.49.455,65.'

100,00%

20,op^
100,00%

0.00%

jfca«»^Bda^(fWJ

2.005.99

88.281.71

2.773,07
20,00%
100,00%

Aeuim^ado (RV)
27-084.60

12,63%

60,00%
12.124,40

Acumulado <%)

Parcãa(%>
QUADRA

a.S2%
69.384,94

100,00%

Acumulado (%)

Parcela

20a07;33

44.630.84

Aetrmutado fRSi

Poreda {%)
INFRAESTRUTURA

8.39%

0.00%

0.00%
0.00%

AoumuUida (%}

0,00%

Acumulad^ÇÍ)

0.00

Parottia (%)

0,00%

Acumulado {%)

0.00%

0,00%
0,00%

100,00%
S.226.61

Ricardo

Ramqjs
.ivil

CREARNP

0078057.
798593-4

o

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Valores Totais
Kem

Descrição das Metas / MacrosEorvIÇOK

<R5>

Inicio d» Obra

Parcela 1

OO/OIKK)

fav/OO
0.00

21,300,20'

FORRO E COBERTURA

-1.14.

,;"109.76®.12 ;

PISO;

•1.1S:_

" ^ ' . 1 6 . ^ revestímêntòs,

r

- 15.219.05

5i:i39.5e> '

.18.6^5.5C C
•'

'•1.19.;

.

DEPÓSITO'

0,00

0.00

0.00%

48.455,65'
100.00%

0.00%

0.00%
0.00%

0.00

0.00

0.00%
0,00

10.679.61_

Acumulado (R^

0,00

Parcela (%)
Acumulada (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%'
0.00%

0,00%;
0,00%

Acumulado (H*)

0,00

O.DO

0,00

0,00

Parcela (%)

0.00%
0.00%

AcumuSado (%)
AcunMiadq {RS)

'. ',1.21,

. .

B/WCÂDAS. LbuÇ^'Ê METAISV ,^-r

•'•1:22.;; . J ' ;-,Ü^^ISWp'E"pA«SÁGlSMp,

0.00

21.953.62

iQ&.7ea,i2

0,00%

Acufnuiflda (Rt)

0.00

0,00

Paicsla (%)
Acumulada (%)

0,00%
0,00%

0,00%
0.00%

AfumulBOa (RS)

0.00%o,oov«
0.00

0.00

0,00

pan:ala (%)

0.00%

0.00%

0.00% •.

Aeiimutado (%)
Acumulado (RS)_
Parcela (%)

0,00%

0,00%

0.00%

0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%

0.00

Acumidada (%}
Acumulado (RS)
Parcela (%)
Acumulado (%)

7.077,M

100.00%

0,00%

1S>tB.4E'

.16.&45,pi:

20,00%

Acumuiaao (%)

Acumulado (%)
Acximulado (RS)

80.00%:. •

"20,00%

0.00%

0,OT

'

•

. 0,00%

0.00% .

0.00%-.

0.00%

0.00%

0.00

0,00

=.ai.139.69

30,00%

- 70,00.%

0.00

0.00%,

0.00%

0.00

0.00

0,00%.
0,00%

0.00%
0.00%
0.00

100,00%' ". -

0,00%
0,00%, •
0,00

0.00

•'ibo;òo%
•18-84'5,5Ô_

30.06% .

0.00%
0.00%.0,00%

ÍOO.OQ%

0.00 •

5.653.87

0.00%'

0.00%

100.60%

0,00%

0.00%
o.oo_.

0.00%

100,00%
15-219.05
100.00%,'

0,00%

0.00

iob,óo%'i
• 100,00%
100.00%

o.òò%
0.00 -

ía.419.4S

0,00%
0.00%

20.00%
20,00%

100,00%

0,00

1.176,53

80.00%
5,882,84

0.00

^parcela (%)

• 0,00%.

• ÀcuiTUilado (%)

0,00%

o.òó%

o,áó%

20.00%

idõ,06%

O.CK)

0.00

0.00

3.38d.00

16.945.01

Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumi^du (%)

:0.00»A
0,00%

0.00%

-0,00%/!

0,00%

0,00%

100,60%

"0.00

0.00

0.00

• 7.077,«B

Acumulado (R$)

0.00%
0.00%
0.00

N<»m«:
Titulo:

• :80,00%

20,00%;.

0.00%

•

S.S73.05'

Acumulado (RS)

0.00% .

parcota 8
6Ct;00

100,00%
21-380.20

0.00%

0.00%

Pareala T
«qoflW

100.00%

0.00%

0.00

Parcela 6
luUOO

100.00%

0,00%.,

0,00%

e.S73,0S

-•^5.802.04

0,00%.

Parcela (%)

Parcela (%)

"parque INFANTIL

maUOO

OXIO

PorccUa (K)
Acumulada <%}

10.679.B1

Parcela S
iun/00

parcela 4

Parcota 3
atjrfOO

0.00%
0,00%

Aeumulaiio (RS)_

i.iâ.'-esáuÁDRiAS de maoeirà e alúmíníp

Parecia 2.
mariOQ

100,00%

RICARDO ASSIS RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAUOSI7695^-^

04 do abrfldo2010

ARTfftRT:

,

DkU

Rícar(jo

sis Ramos

Enq^

,1^078057
-

CREA
RNP r

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
64

