ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSOS ADMINISTRATIVO N' 059/2019

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N® 004/2019-PMRA

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" 004/2019-PMRA do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem
superficial de ruas na sede do Mimicípio de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato de repasse
N® 845179/2017MCIDADES/CA1XA, projetos básicos e especificações apresentadas, convertido
em anexos deste instrumento. A entrega e sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia
15/10/2019, 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
LI.
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de
obras de pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do
Amparo/BA, conforme contrato de repasse N° 845179/2017MCIDADES/CAIXA, 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:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
1202 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
AÇÃO:
1015 -PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3. VALOR ORÇADO
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3.1. O valor global orçado para o lote é de RS 295.299,23 (duzentos e noventa e cinco mil
duzentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), o qual será o preço máximo admissível
para efeito de análise e classificação das propostas das licitantes.

4. REGIME DE EXECUÇÃO EFORMA 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 fisico
financeiro, correspondentes às respectivas medições de serviços executados.
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 ílinção de cada serviço
realizado.

4.3. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação no protocolo da

c

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 matrícula 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 matricula no CEI.

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;

4.6. Os valores ora pactuados poderão sofi-er 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 flu-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 - Fimdação Getúlio Vargas, desde que compatível com o preço de mercado, na
forma do art. 40, XI da Lei n°. 8.666/93;
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4.7. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes serão calculados
até o mês previsto no Cronograma fisico-fmanceiro, para o evento gerador do faturamento.

4.8. ôs pagamentos poderão sersustados 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.

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 fins de liquidação da despesa 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 III, da Lei
n" 4.320/1964, art. 5" e 7^ § 2°, inciso III, da Lei n" 8.666/93.

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1. O prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) 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.
5.2. O prazo de execução das obras de acordo com o cronograma econômlco-financeiro será de 04
(quatro) 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. DOS ANEXOS DO EDITAL
Anexo I - Especificações técnicas e memorial descritivo. (Disponibilizado em arquivo no formato
PDF)

Anexo II - Projeto Básico - Planilhas: Resumo Do Empreendimento, Planilha Orçamentária,
Cronograma Físico Financeiro, Encargos Sociais Horista E Mensalista, B.D.I., Projetos.
(Disponibilizado em arquivo no formato PDF)
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;
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
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de licitação ou apresentar uma proposta que não se ajuste substancialmente aos documentos acima
listados, terá sua proposta recusada.

1. 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, observadaa necessária qualificação para o
objeto do presente edital desta Tomada de Preços.
7.2. 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 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 à 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.

O

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 sessão (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 deverão ser
apresentados em original ou por processo de cópia autenticada, visto que não será realizada
autenticação de documentos no ato da sessão por parte dos membros da comissão.

8. CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE
8.1. Cada empresa licitante apresentar-se-á coiri 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:
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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.
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.

c

9. FORMA DEAPRESENTAÇÃO 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.J. ENVELOPE N" 1 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E CRC

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E CRC
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO - BA

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019 PMRA
DATA DE ABERTURA: 09:00inin do dia 15/10/2019

©

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° 004/2019 PMRA
DATA DE ABERTURA: 09:00min do día 15/10/2019

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. É facultada à Comissão a promoção dediligência 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 inicio deste

instrumento, e se no dia não houver exjíediente na Prefeitura, serão os mesmos abertos no primeiro
dia útil subseqüente de funcionamento, no mesmo horário estabelecido para a sessão que
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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, p representante não poderá contestar, como também
não será efeito de inabilitação.
10.1.1. 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 município no dia da sessão.
10.1.2. Os documentos exigidos deverão ser relacionados, separados, colecionados e numerados 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 fms 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 cóm 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 FISCAL E TRABALHISTA
10.4.1. Prova de Inscrição no CadastroNacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), 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 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);
Praça Irmã Mônica Maria Ván Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
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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
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-financeira, as licitantes deverão
apresentar:

10.5.1.1. Balanço patrimonial do último exercício social, exigível 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

Balanço Patrimonial os índices de Liquidez Geral - ILG, Solvência Geral - ISG e Liquidez
Corrente - ILC igual ou maior que Ol(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 +
Exigível a Longo Prazo;

SolvênciaGeral (SG) = Ativo Total/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo;
Grau de endividamento (GE) = Passivo Circulante + Exigível 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
Praça Irmã Monica Maria Van Clocster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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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 dpmicílio.da licitante;

- Será considerada habilitada a empresà 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)

c

Ativo Circulante = AC

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

Exigível a Longo Prazo = ELP
SG = (AT/PC + ELP)

e

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 nodomicílio da pessoa física.

DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÂÒ
10.5.5. Garantia de participação, deacordo 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° 004/20I9-PMRA, até
o terceiro dia útil antes da abertura da proposta de preços, ficando vedado e sem efeito, após essa
data, o recebimento dareferida garantia (art. 31,III, §2® daLei n®. 8.666/93).
10.5.3.1. São modalidades de garantia, na forma do art. 56, §1® da Lei n®. 8.666/93:
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10.5.3.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes últimos, lerem 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 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 deverácomprovar:
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, regÍstrado(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 prívado, deverá(âc) 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.
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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 ftitura obra e visualizar todas as dificuldades que

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

c

10.6.2.8. A licitante deverá declarar fonjiálinenté.-conforàie 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 cada profissional, a respectiva qualificação, a função e o tempo de
atividade na função, conforme modelo em ANEXO X;
10.6.2.11. Declaração expressa de ter conhecimento das disposições do presente Edital e seus
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.

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.

c

11.2. A Licitante deverá apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e
a inclusão de documentos supérfluos 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 ná 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 Físico- 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 RIBEIRADO AMPARO/BA.

11.4.3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 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;
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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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 plMilha orçamentária da PMRA.
11.4.3.3. A apresentação da planilha orçamentária deverá ser no sistema utilizado pela
Administração Pública (SINAPI'oü 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 deverãoser apresentadas em CD-ROM, em arquivo, no formato SINAPI ou EXCEL).
11.4.4. PLANILHA ANALÍTICA 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 Juridica) 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 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 ANALÍTICA 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;
11.4.6.1. Admite-se uma variação percentual.de 20% para mais ou para menos em cada mês não
podendo, no entanto, na totalizaçãó do cronograma físico-financeiro ultrapassar 100%,
disponibilizado pelo Município.
11.4.7. Declaração Anual Simplificada de opção do regime tributário da desoneração, quando for o
caso, emitida pela Receita Federal.
Praça Irmã Mônica Maria Van,Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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11.4.8. Na elaboração da Proposta de Preços, a Ucitante 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 BDl, inclusive, os itens referentes à
administração local da obra, incluindo equipe dirigente, manutenção dó canteiro, equipamentos de
apoio à produção, instalações provisórias, mobilização e desmobilização.
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.

e

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 SINAPI.
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.

e

11.4.8.6. Os Licitantes deverão arcar com os custos cobrados pelos órgãos credenciados para
acompanhamento de obr«, quando motivado pela reãnalise 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 ps preços unitários e os preços totais, prevalecerão os
primeiros e, nessa hipótese, á Comissão refará 6 cálculo para apurar o valor correto para fins de
julgamento.
11.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou
vantagem baseada na oferta dos demais licitantes.
11.6. DEMAIS DOCUMENTOS A SEREM CONTIDOS NO ENVELOPE DE PROPOSTA

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

'

'

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

11.6.3. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão ser subscritos por seu representante
Praça Imiâ Mônica MariaVan Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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legal, em papel timbrado da empresa e com identificação clara do seu subscritor.
11.7.4. 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 INABILITADO/DESCLASSIFICADO, salvo nas condições que
dispõe o art.43, § I® da LC 123/2006 com relação as ME e EPP.
11.7.5. Sob pena de desclassificação,' todos os documentos apresentados para cadastro e
conseqüente habilitação e propostas de preços deverão estar:

11.7.5.1. Em nome do licitante, com'númèrb dò CNPJ e, preferencialmente, com o endereço
respectivo:
11.7.5.2. 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

c

em nome da matriz.

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 Edital.

c

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 domicilio
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 simile, contidas
em envelopes abertos ou que sejam entregues à Comissão 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 ap recebimento dos
envelopes n° 01 e 02.

12.7.3. Recebidos os envelopes li." 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 atinerite 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 qúe deram origem ao CRC, sendo

rubricadas pelos prepostos e Comissão. Cas'o 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, ás reclamações e impugnações feitas, e também toda e
Praça Irmã Mônic-aMana Van Clooster,. 51. Centro, CEP: 48.440.000.
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qualquer ocorrência que possa interessar aa 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.
12.8.1. 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 pélos^licitantes presentes.
12.9. O não comparecimento de qualquer dos participantes a sessão de abertura dos envelopes n° 02
- PROPOSTA DE PREÇOS, não impedirá que ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de
reclamação de qualquer natureza.

c

12.10. Havendo habilitação ou inabilitação por fato supervíniente posterior a expedição do CRC,
bem como a classificação ou desclassificação de empresas licitantes, a Presidente da Comissão
comunicaráaos mesmos a cerca do prazo para interposição de recurso, conforme preceitua o artigo
109 da lei 8.666/93 e havendo a renxmcia expressa por parte dos representantes das 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 aòs 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 denégação, dará prosseguimento aos trabalhos.

12.14. Éexpressamente 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

c

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 lichantes por motivos relacionados com Habilitação/cadastro, salvo
em razão de fatos supervenientes ou só conhécidos após o julgamento da habilitação/cadastro.
13.3. A documentação contida nos envelopes n." 02 será obrigatoriamente assinada ou rubricada
pelos representantes das empresas licitantes presentes e pelos meijibros 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 qualquernatureza;
Praça Imiâ Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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13.4.2. Ao apresentarem cotação dos serviços objeto deste edital, não o fizerem de forma global.
13.4.3. As propostas com preços inexeqüíveis 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.íaos p^^etros estabelecidos no §1® do art. 48 da
Lei n® 8.666/93.

i

13.4.4. Apresentarem proposta com preço unitário c-global superior ao valor orçado pelo

Município, sob pena deDESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
13.5. No júlgatrienío levar-se-á ém contá"p'cnténò dè 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,

c

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 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 uma 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 np julgamento da habilitação/cadastro 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

c

Licitação.
14.3 Havendo qualquer alteração no edital do qual afete a formulação das propostas a Comissão
Permanente de Licitação comunicará aos licitantes que adquiriram o edital sobre as alterações

ocorridas e procederá da forma estabelecida nò art igo 21 §4° da Iei n° 8.666/93 salvo aquelas que
puderem ser comunicadas diretamente mediante oficio 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. Ò não atendimento do prazo estabelecido para o início da execução dos
serviços implicarána 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 pélo-Órgãp Concedente, assinar o contrato e retirar a ordem
de serviços.

•

,
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15.4 Decorrido este prazo e nâb 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 pra20 estabelecido, poderá a
Comissão impedilo de participar de novas licitações np mimicípio, pelo prazo de até 24 (vinte e
quatro) meses, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em Lei.

16. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

c

16.1. Os preços contratados são fixo^ e- irreajustáveis durante o período 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 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 serviços a executar após o prazo de 12 (doze) meses e 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:
/i -h
Onde: Ã= '
\V
o

R = Reajuste

11= índice do mês do fato gerador do evènto do faturamento (Mês daEfetiva Execução do Serviço)
10= índice do mês de apresentação da proposta (Mês Posterior aoPrazo de Validade da Proposta)
V = Valor da fatura

c

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 valor 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 Contrato por dia de atraso.
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 rios itens anteriores serão aplicadas com base no registro de
ocorrência pela Fiscalização.

17.3 - As multas serão independentes è a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.
17.4 - A aplicação e recolhimento das multas será de competência do Municí-pio.
Praça Imiã Mõnica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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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 definida no.art. 87 daLei n.° 8.666/93, caberá recurso em até 05

(cinco) dias úteis da intimação do ato. . ^
17.9 No caso de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV 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.

c

17.10 Casó 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
18.1 Todas as disposições e especificações constantes deste Edital e seus anexos, bem como os
comproihissos 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 até 05' (cinco) dias corridos após a data da homologação da
licitação e respectiva convocação.

18.4. O prazo de vigência do contrato SERÁ DE 08 (OITO) MESES, contados da data de

c

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.
18.5 A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos e prejuízos que eventualmente
venha a causar à Contratante 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, poderá 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
Praça Imiã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
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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 Arquitetura e Urbanismo - CAU no Estado de sua sede ou do seu domicílio.

19. DA RESCISÃO

'

.

.

19.4 O Contrato estabelecerá cláusula segundo o qual 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 listados 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.
19.4.1 A rescisão do Contrato unilateralmente 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
20.1 Caberá ao Município, através da Secretaria Municipal de Administração e Obras, a fiscalização
dos serviços objeto do Contrato.

c

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 DO OBJETO - TERMO DE RECEBIMENTO

DEFINITIVO.
21.1 Em consonância com o art. 73,1 dá 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.

22. COMUNICADOS E ENVIO DE ATA DA SESSÃO.
22.1. COMUNICADOS - Qualquer comunicado emitido pela Comissão de Licitação será
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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divulgado na imprensa oficial do Município cujo pode ser visualizado pelos licitantes através do site
\v\v\v.diariodomunicipio.com.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 ãbs requisito.s deste Edital; aumentar ou diminuir os quantitativos de
serviços, observados os limites da 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
encarregadado recebimento, análise e 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 implica na concordância tácita por parte dos
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 vencedora não assinar o
Contrato no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços, 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 incluirse-á o do vencimento.

23.8 A tolerância entre as partes não implica em novação das obrigações assumidas.
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
licitatório 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-se-á
a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias nos quantitativos de serviços, até o
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP; 48.440.000.
TEL (75) 3439-2166 '
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limite estabelecido em lei aplicado sobce 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 oriuncia deste Edital ou do instrumento contratual a ser firmado,
com base no objeto desta licitação, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Ribeira do Amparo/BA, 25 de setembro de 2019.

Lainne Horanna Santana Santos
Presidente da CPL

C
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ANEXOI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019-PMRA

C

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N® 845I79/2017MCIDADES/CAIXA, projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos deste instrumento.

C
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ANEXO II
PLANILHAS

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019-PMRA

©

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N° 845179/2017MCIDADES/CAIXA, projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos deste instrumento.

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

(Arquivos disponibilizados por meio magnético)

C

Praça Imiã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019-PMRA

c

OBJETO; Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N° 845179/2017MCIDADES/CAIXA, projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos deste instrumento.

inscrita no CNPJ n®.
, por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (")
, portador da Carteira de Identidade n®.
e do
CPF n".
, DECLARA que o Senhor
, (brasileiro, maior, capaz,
engenheiro civil), portador do registro n°.
no CREAé integrante do seu QUADRO
PERMANENTE na qualidade de
, conforme comprova mediante
documentação exigida pelo Edital (item 10.5.5), em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita
participar da licitação TOMADA DE PREÇOS n". 004/2019-PMRA, na qualidade de
Responsável Técnico.

LOCAL E DATA

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

CONCORDO em Participar da TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019-PMRA, na qualidade de
RESPONSÁVEL TÉCNICO.

(nome do profissional)
Registro n®
- CREA-

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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ANEXO IV-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N® 004/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N" 845I79/2017MCIDADES/CAIXA, 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
fms de participação na licitação supra mencionada, 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)

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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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE
LICITAÇÃO
de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019-PMRA

©

OBJETO: Contratação de empresa especializada pára execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N° 845179/2017MCIDADES/CAIXA, projetos básicos e especificações apresentadas,
convertido em anexos deste instrumento.

Prezados Senhores,

A (nome da empresa licitante), por seu representante técnico infra assinado declara que recebeu do
Município de Ribeira do Amparo previamente a sessão de recebimento dos envelopes com os
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços, toda a documentação relativa à TOMADA DE
PREÇOS 001/2019-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)

O

(Papel Timbrado da Empresa)

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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ANEXO VI
MODELO DE CARTA-PROPOSTA

, de

de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N" 845179/2017MCIDADES/CAIXA, projetos básicos e especificações apresentadas,

C

convertido em anexos deste instrumento.

FICHA CADASTRAL

Nome da Empresa:
Endereço Atualizado:
Bairro:

Cidade:

CEP:

TEL/FAX/E-MAIL:

Natureza da Sociedade:
CNPJ/MF:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Capital Social:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
Banco:
Nome da Agência:
N" da Agência:
Tipo/Conta:

©

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

TEL/FAX/E-MAIL:

Prezados Senhores:

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epigrafe,
declarando que:

a) Executaremos as obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019-PMRA pelo
preço global de (XXXXXX) R$
(por extenso), no prazo de 04 (quatro) meses,

vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro geral, incluído neste a mobilização, cujo
prazo será contado a partir da data de emissão da ordem de serviços pelo Município de Ribeira do
Amparo, através da Secretaria de Administração 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 recebimento, podendo ser prorrogadacaso haja interesse das partes;
Praça Irmã Mônica MariaVan Ciooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000. •\
TEL: (75) 3439-2165

'

•CNPJ: 13.809.405/0001-17
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c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à
perfeita execução das obras e serviçbsVde acordo com o Edital de TOMADA DE PREÇOS N"
004/20I9-PMRA e de seus anexos;'
'
d) Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo
desde já a integral responsabilidade pela perfeita reálizaçâo 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:

e

e

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N® 845179/2017MCIDADES/CAIXA, projetos básicos e especificações apresentadas,

o

convertido em anexos deste instrumento.

A signatária declara, sob as penas da rescisão do futuro 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

Praça Irmã Mônica Maria Van Cioosíer, 51, Centro, CEP: 48.440:000. ,
TEL: (75) 3439-2166
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ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO
. ..AMPARO/BA E A EMPRESA^

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 059/2019

MODALIDADE: Tomada de Preços n° 004/20I9-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

de

Santana,

infra-assinado

e

a

empresa,

, • CNPJ
n"
,
estabelecida
na
, doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada
por
,
RG:
e
CPF:
,
residente
a
,
doravante designados respectivamente CONTRATANTE e
CONTRATADA firmam o presente contrato de empreitada, decorrente da licitação na modalidade
Tomada de Preços n® 004/2019-PMRA homologada 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

c

1.1. Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e drenagem
superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato de repasse
N° 845179/2017MCIDADES/CAIXA, 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 INTEGRANTES DO CONTRATO
2.1. Para todos os efeitos de direito e para melhor caracterização do objeto deste ajuste, como

também para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
esie contrato, como se nele estivessem transcritas, o edital e seus anexos que serviram de base para
a TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019-PMRA, além dos documentos e propostas apresentados
pela CONTRATADA na referida licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ÉCONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
3.1. O valor do presente contrato é de ^
,
(
) que a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA conforme medições apresentadas e. de acordo com as quantidades de serviços
efetivamente executados, com os valores referidos ao§ tipos de serviços descritos na planilha de
orçamento parte integrante deste instrumento.

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

i/
"O
29

ESTADO DA BAHIA

• MUNICÍPIO.DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
3.2. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação no protocolo da
Secretaria de Finanças mediante a apresentação dos.séguintes documentos:

3.2.1. Nota fiscal, no caso da primeira'fatura apresentação da AíÇT (CREA-BA), do CMA/CEI
(certificado de matrícula e alteração/certificado estadxxal 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 final;
3.2.3. Comprovação de Regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, além
das Certidões de Regularidade de quitação junto ao FGTS e CNDT.

3.2.4. 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 CHI.

o

3.3. 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 Hcitante ou, no caso de fatura única, após a
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 contratada 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, ou outro índice que venha a ser fixado pelo Governo
Federal, na forma do art. 40, XIV, "c" da Lei n®. 8.666/93;

c

3.4. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis 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 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 flutuações 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;

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 poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos;
3.7.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada 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 cumprimento do disposto nas Instin^es fornecidas pelo Município e nos demais anexos
deste Edital;

•

3.7.4. Erros ou vícios nais faturas.

3.8. Os documentos dè cobrança relacionados acima, deverão ser apresentados na Secretaria de
Administração e Obras, localizada no prédio dá Prefeitura, dos quais após atestados pela autoridade
Praça Irmã Mônica Maria'Van Clcoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
" TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17
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competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato serão encaminhados ao Setor Financeiro para fins
de liquidação da despesa e inclusão na .lista classíficatória de credores.
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.
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 db contrato-será dé 8 (óito) 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.
4.2. O prazo de execução do cronograma econômico-fmanceiro será de 04 (quatro) meses a partir
da emissão e conseqüente recebimento da ordem de serviços.

C

4.3.
Para efeitos da contagem do prazo de execução previsto no item anterior (4.2), não serão
computados o período de paralisação dos serviços por ordem da administração ou fato alheio à
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:
1202 - DEPARTAMENTO DEFISCALIZAÇÃO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
AÇÃO:
1015 -PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
ELEMENTO DE DESPESA:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

(P

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CLÁUSULA SEXTA ~GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
6.1. Será apresentada garantia de execução, correspondente a 5,0% (cinco por cento) do valor
global do contrato numa das modalidades previstas no §r do art. 56 da Lei n° 8.666/93.
6.2. Na ocorrência de acréscimo contratual a CONTRATADA deverá efetuar garantia
complementar proporcional ao valor acrescido.
6.3. Quando a garantia não for prestada em dinheiro, deverá ter a sua validade renovada em caso de
prorrogação contratual;

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. A CONTRATANTE se obriga a:
7.1.1 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob
os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e
comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela.

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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7.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, 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° 004/2019-PMRA e seus
Anexos.

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 fiincióhários diirarite na execução das obras ora contratadas devidamente
uniformizadas e identificadas;

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

^

locais de trabalho;
7.2.7. Fornecer sempre que solicitadas, pela CONTRATANTE, comprovantes de pagamento dos
empregados e do recolhimento dos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscal e comercial, além
de balancetes analíticos e balanços.

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 fi-ente 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 a segurança destes e de terceiros.
7.2.13. A Contratada tem o dever de manter no canteiro 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;

' - •

c) andamento geral da obra e outras informações.
7.2.14. A Contratada tem o dever de manter na obra número de funcionários 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. E vedada a sub-empreitada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e
expressa anuência da' licitante sub-empreitada" de serviços especializados, permanecendo a
CONTRATADA com responsabilidade perante o Município.
7.2.16. A Contratada dévèrá realizar o seguro da obra, devendo ser apresentada a apólice a
contratante.

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES

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

TEL: (75) 3439-2166

'• ' CNPJ: 13.809.405/0001-17

^
32

ESTADO DA BAHIA

"município de ribeira do amparo

COMISSÃO PERMANÇin^E DE LICITAÇÃO
8.1. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes multas, independentes de qualquer interpelação
judicial ou extrajudicial, calculadas sobre o.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 dia de atraso.
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 contratual e aplicação de todas as penalidades cabíveis.
8.2. As penalidades previstas nos itens anteriores serão aplicadas com base no registro de ocorrência
pela Fiscalização.
8.3. As multas serão independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.

^

8.4. A aplicação e recolhimento das multas serão de competência do 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
CONTRATADA vier a fazer jus, cabendo ao Município a cobrança ou execução judicial da multa,
acrescida de juros de mora de 1% (um porcento) ao mês, calculados sobre o valor referido.
8.7. Da aplicação das penas definidas nò 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, 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:
9.1.1.0 não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
9.1.2. O cumprimento irregular de çláusula's"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
conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s);
9.1.5. A subcontratação total ou a subcontrataçSo parcial não autorizada do seu objeto, a associação
da execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;
9.1.6. O desatendimento das determinações re^Iares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus supèriores;
9.1.7. A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à administração;
9.1.8. O cometimento reiterado de faltas na execução contratual;
9.1.9. Razões de interesse público,-dé alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas em processo administrativo a que se.refere o contratò;
9.1.10. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no edital.
9.2. Ficará, ainda, o presente contrato rescindido, mediante formalização:
9.2.1. Amigavelmente, mediante prévio é mútuo acordo entre ás partes;
Praça Imiâ Mônica Maria Van Clooster, 61, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL: (75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17
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9.2.2. Judicialmente, nos termos da legislação; •
9.3. Unilateralmente pela 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.

••

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

9.5. Assunção imediata dó objeto, Tpòf ato/próprio' da CONTRATANTE, lavrando-se termo
circunstanciado;

. =/

' • •

9.6. 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 do
contrato.

c

9.7. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão

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

CLÁUSULA DÉCIMA - REAJUSTAMENTO
10.1. Os preços contratados são fixos 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 dos serviços por causa atribuível à Administração e nas
hipóteses de eventos imprevisíveis para cobrir flutuações no custo dos insiunos, 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 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= '

-h
\V
'o

R = Reajuste

c

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

10= índice do mês deapresentação daproposta (Mês Posterior aoPrazo deValidade da Proposta)
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 cálculo do 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 PRIMEIRA -,DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALI-ZAÇÂO
II.I. Na forma do que dispõe o artigo .67 da Lei n°. 8.666/93, fica designado o servidor

- CPF n°.

, lotado na

deste Órgão, para

acompanhar e fiscalizar execução do presente Contrato.
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster. 51, Centro, CEP: 48.440.000.
CNPJ: 13.809.405/0001-17
TEL; (75) 3439-2166

l
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11.2. A fiscalização compete, entre outras atribuiçõès, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA 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 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.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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. Acritério da CONTRATANTE e em fiinção 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 na ocorrência de qualquer dos fatos estipulados no artigo
65 da Lei n® 8.666/93 em sua atual redação.
13.4. Correrão por conta da Contratada os tributos incidentes sobre as faturas a serem pagas, assim
como as contribuições devidas ao 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.

C

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 descumprimento 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 ^sunto, firmando-o.em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.

Ribeira do Am'parò/BA,

de

de 2019.

José Germano Soares de Santana

Município de Ribeira do Amparo
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXX
'

CONTRATADA

Praça irmã Mônica Maria Van Clòoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.

TEL: (75) 3439-2166

''

CNPJ: 13.809.405/0001-17
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TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF;

NOME:
CPF.

e

©

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DAEXECUÇÃO DAS OBRAS E
DOS SERVIÇOS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO
Á
Comissão Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo.
REF: TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019-PMRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato

^

de repasse N° 845179/2017MCIDADES/CAIXA, 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

c

ATESTADO DE RECEBIMENTO

Eu
, Responsável Técnico da empresa
o recebimento do Atestado de Visita, na presente data.
Ribeira do Amparo/BA,

de

na condição de Atesto

de2019.

(hbmé da empresa)
(Nome doResponsável Técnico)
Engenheiro Civil - CREA n°.

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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.

ANEXO X

MODELO DE RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Comissão Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo/BA.

REF: TOMADA DE PREÇOS N" 004/2019.PMRA

C

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação e
drenagem superficial de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/BA, conforme contrato
de repasse N® 845179/2017MCIDADES/CAIXA, projetos básicos e especificações 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" 004/2019-PMRA, os
quais são funcionários da empresa
CNPJ n°
, onde detém
competência e capacidade técnica em cada área que trabalha e nas funções listadas abaixo:

NOME

OUALIFICACÃO/FUNCÂO

TEMPO DE TRABALHO

©

Praça Irmâ Mônica Maria Van Clóoster, 51, Centro, CEP: 48.440.000.
TEL: (75) 3439-2166

CNPJ: 13.809.405/0001-17

-<

38

USlrA
ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

e

ANEXO I

e

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

TEL: (75) 3439-2166
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PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPfPEDO COM DRENAGEM
SUPERFICIAL

^

V,.

RUÀS.NASEDE

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO-BAHIA
ESTADO-BAHIA'

^

Salvador 30 de Outubro de 2017
Engenheiro :Jorge Otávio da Silva Brandão
CREA:24 721-D

1-APRESENTAÇÃO
2-ASPECTOS GERAIS

3-PROJETO GEOMÉTRICO

4-PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
5-PROJETO DE DRENAGEM

e

5.4.1 DAS SARJETAS
6-ESPECmCAÇÃO

V.

e

\

4r

l-APJRESENTAÇÃO

Apresenta-se aseguir oprojeto de pavimentação edrenagem superficial de
Ruas na na sede do município de Ribeira do Amparo- /Ba, cujo objetivo é
melhorar otraçado viário existente .facilitar ainterligação entre os logradouros

da cidade e promover as condições de escoamento das. águas pluviais
melhorando as condições de vida da população da área beneficiada em'
particular de toda a cidade em geral.

e

c

4r

2-ASPECTOS GERAIS
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,Ribeira do Amparo

LocafízaçSo de Ribeira doAmparo noBrasil
Wir02-4ôrS38*25-58"O
Unidade

=

Bâhia

federativa

Mosorrogião _Nordeste Baiano iBQE/ioOB''
Microrrúgião Ribeirá doPombal/eG&2005'
Muntcípios

Ribeira dó

" '

limítrofes vS?(SEf® itaplcuru, Poço

I

i

Distância até 257 km
a capital

Área

699,342 km"

I

População

14 267hab. íSeBíOíO'

Densidade

20.4 hab./km»

Clima

NSo (Hspaiiível

I

Fuso horirlo

UTC-3

dti;S^sZ2aíSáffiàSK
lOH

0,SA9baixo PNUD/SOOO'

PIB

RS 41 042,050 milIBG&2008'

PIB per capita

2 817,66/6S&20Ú8'

3-PROJETO GEOMETRICO

Objetivo Prmoipal deste projèto éoestabelecimento das características técnicas

do sistema v.a„o sob enfoque, para definição da geometria das vi"ô em

morfoloZl^'^
°^ com aocupação jár=g"lares
morfologia local, em particular
existeme.em hannonia com a

'et
_

Na elaboração do projeto preservou-se o alinhamento das ruas existentes
evitando-se mterfenr em construções de postes, ocorrendo desta forma uma

adaptaçao do projeto asituação atual das vias. efetuando-se pequenas con^eções

Foi também considerado neste projeto a preservação do greide existente
.evitando-se assim uma movimentação de terra exagerada ou seja as vias a

serem pavimentada? nao precisam de nenhum tipo de corte exagerado de terra
^penas uma pequena regularização com reaproveitamento deste solo

Todo oescoamento das águas pluviais será feito aproveitando totalmente a
seja-devido a topografia acidentada do bairro não

consideramos a captação através de coletores isto porque dificilmente as vias

que serão calçadas acumulará água de chuva.

©

Adefinição da geometria do sistema esua caracterização foi adotada através dos
ementos básicos tais como:raios, declividade elargura da platS os
serviços foram desenvolvidos de acordo com aseguinte ordenação;
• .Lançamento^ em planta de acordo com a configuração geométrica do
armamento existente;
& y e wincuiuc uo
• Calculo dp estaqueamento e dos elementos geométricos das curvas no
eixo,para lançamento nas plantas;

• Desenlio em planta dos elementos definidores' do sistema referentes no

.™rsais,etor"™'°'''°'''''"®^'

• Elementos de locaçSoj

P'-'-f°""a.d-lividades

• Fornecimento dos parâmetros definidos das curvas esua correta localização

Como foi dito antenonnente-os greides ficaram colocados no terreno natural
para evitarmovimentos de terra exagerados.

4-PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Um pavimento consiste numa estrutura construída sobre uma área terraplenada

cm a fíndidade precipua de melhorar as condições de trafegabilidade sobre a

mesma. Isto consiste basicamente de:

• Suportar as cMgas superficiais do tráfego, transmitindo-as e dispersando-as
em proíundidades,a níveis admissíveis para cada estrato existente ou

projetado;

• Proporcionar confofto e segurança aos usuários pela' rolagem suave dos

pnumaticos, sobre superfície de aspereza adequada. Isto provocará redução
acentuada no consumo de combustíveis edanos ao veículo;

• Resistir aos esforços horizx)ntais(desgastes),Ievando 'a superfície de
rolajnento a.uma vida útil-mais longa, permitindo• uma trafegabilidade
continua no sistema viário ,mesm.o durante os períodos chuvosos.

Na definição do tipo de pavimento' a ser empregado ,foi dada grande

inyortância ao seu custo ,à disponibilidade de material na região eàoferta de

mao-de-obra capacitada para a sua execução. Procurou-se também adotar um

tipo de pavimento que não definisse muito daquele existente na cidade.

Face ao exposto, projetou-se =o -pavimento com revestimento ém
paralelepipedos(10X12) sobre coxim de areia com espessura de 0.10 memeio
rio tipo econômico epasseios em concreto desempolado com espessura '7'cm..
N

©
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e

5. ESTUDO DE nRF.NAfíKM SíJPF.RFTríAT.

5.1. INTRODUÇÃO

^

Aárea em estudo_édestinado aatender apopulação carente .

Este trabalho tem por objetivo apresentar anível de projeto básico, o sistema de
drenagem de aguas pluviais superficial, disciplinando-as e conduzindo-as até os
pontos de desague , de uma forma ordenada disciplinando as águas para evitar

Ç)

erosoes. '

Aadoção da drenagem superficial ao invés de profunda além de ser menos
onerosa ^eneficia maior quantidade de pessoas atendidas com
pavimento.Conforme mostra o dimensionamento do escoamento das vias a

capacidade delas supera a vazão escoada ,conseqüentemente a não adoção de

•g^erias profundas em alguns trechos.
5.2. CONCEPÇÃO DO SISTEMA

Do que foi acima descrito, nasceu aconcepção de projeto, qual seja;
^

O

a) Fazer fluir odeflúvio, tanto quanto possível, pela superfície

b) Dominaremo seu
escoamento,
qualquer sequenecessário
seja a grandeza
filete hídrico,
conduzindo-o
estrutura
( de dissipação,
), para odocoletor
de cota
mais baixa, sucessivamente;

c) Captar as águas através de calhas, descidas de água até ocórrego lateral
conforme indicado em planta

d) Orientar as declividades transversais da rua eestacionamentos de forma a
melhor

direcionar o fluxo da água.

5.3. ELEMENTOS DE CÁLCULO

Os p^ame^os, expressões eprocedimentos utilizados, estão em consonância com

ametodologia devidamente consagrada para esta especialidade.
5.5.7. Método Utilizado

^

^

Os deflúvios foram avaliados pelo Método Racional, oqual considera aue a
toTa
de intensidade uniforme, ocorre quando

pe™Leça"Xv:2""'"'^

^

A sua expressão é:

.

Q = cd C.LA. (i/s)

.

Onde:

*

'

:
'

Q = vazão em l/s (em cada seção)

cd - coeficiente de dispersão (para bacias maiores que 50 Hac) •

C - coeficiente de escoamento superficial=0.60

1 = intensidade da chuva-(l/s Xha)
A= área contribuinte (Ha).

©

•
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5.3.2. Parâmetros doProjeto

5.3.2.1. Tempo de concentração

Foi considerado como otempo necessário de precipitação para que toda bacia
passe a contnbuir para a seção em estudo.

preciph^to,^

^

. Còmpõe-se de duas parcelas:

TC = tempo de duração da
-" .

.

01.-Tempo de entrada
02 - Tempo de Escoamento

-k

\}J •

Tempo de Entrada^- foi adotadó em função dos seguintes parâmetros;
-a) Declmdade entre odivisor de água eaprimeira área de entrada;
• b) Superfície por onde se escoará aágua, até atingir osistema;
Eusual tomar-se para estimativa de tempo de entrada, 10
^

4

mm

^ tempo de Escoamento - tempo que uma partícula de água leva para atinair

seção em estudo da bacia, partindo do ponto mais distante
Pela expressão de George Ribeiro, temos-

C

TS -

• . 16 X L
(l,50--0,2Pl)(100Im)«-o^

Onde :

TS = tempo de escoamento (min)
L = distância máxima em Km

PI - percentagem da ^ea com cobertura vegetal (adotamos PI =20% )
im . decUvidade da distânciá máxima (m/m)

Assim, Tc = Ts +10 (min)
Tc adotado=12 min

5.3.2.2. Período de retorno

o

intensiÜT."/" recorrência, em.anos, (Tr) de uma precipitação de determinada
Mba^as'
5.3.2.3

R A

u"®

precipitação é igualada ou superada pelo menos

convencionou-se adotar Tr =5 anos para áreas

Coeficiente de.escoamento superficial (C)

_ Éarelaçao entre aparcela de água que escoa pela superfície da bacia (vazão

maxima na seção em estudo) durante aTc ea intensidade da precipitação.
Adotamos a expressão de Honer;

4

C- 0,364 log Tc + 0,0042p2 - 0,145
Onde:

Tc = tempo de concentração

« • .p2 - porcentagem da área-que será impermeabilizada (p2 =80%)
5.3.3. Pluviometría

Fórmula eeral para determinacan

Ç

T

Aprincipal forma de caracterizaçãd de chuvas intensas épor meio da equação de
mtensidade,duração efreqüência'da precipitação .representada por :
a

c

•

'

Im= KT/(t-fb)

Foi adotado osoftware (^a PLÚVIO 2.0 para obtermos a intensidade média de
precipitaçao em mm/h

T-Período de retomo em anòs=5 "anos

t =Duração daprecipitação em minutos=10 min

PARÂMETROS RELATIVOS ÀLOCALIDADE :Ver relatório

anexo

K=5839,649

C

a=0,212
b=51,439,
c=l,02 >

Logo:Im-123,1276-ram/h Is=342,0211 1/sxHa
>

Sendo Tr =10 anos econsiderando que 0,36mm/hxHa= 1.00 1/sxHa,

-7

\

5.4, DIMENSIONAIVIENTO DOSISTEMA

5.4.1. Cálculo dacapacidade superficial das ruas.

Calculo da capacidade de escoamento superficial de cada trecho das vias.

c

V- C\ Rhx I (m/s) e C=\j(ÍOO

Rh

)

Rh

)

Q - s XV (l/s)

Q == vazão ( l/s )

I = declividade do trecho da via (m/m)
S = seção molhada de uma sarjeta (m^)
Rh = raio hidráulico (m)

m = coeficiente de rugosidade (KUTTER)
-para via pavimentada = 0,35

e

- para via. não pavimentada =1,0

Admitiu-se para o calculo da capacidade das ruas com seção transversal de

- i.iOm de largura molhada edeclividade transversal para um lado de 3%.

3%

•ir

Considerou-se ainda, para as ruas,'meio-fio epavimento em paralelepípedo.

Para todas as ruas acapacidade de escoamento da via ésuperior a vazão

aos

jaa^oeZ:

Foram tomados os parâmetros ecoeficientes já vistos, deteminadas as seções
RI,2/3

j 1/2

v=.
n

Q^^SxV

•

.

Para ocoeficiente de rugosidade V, foram considerados os seguintes valores:
- Paralelepípedo: n = 0,014

Quanto à velocidade, foram considerados os limites.

c

Dimensões das calhas -Sarjetas
0,10

L LARGURA DA RUA—ver tabela de dimensões

/

y

6-ESPECIFICAÇÕES '

As ppecificações Técmcas a seguir têm oobjetivo de nortear a execução dos
sSoia^'®7'°' Projeto Pavimentação em paralelepípedos com drenagem

SiW?
e

™^

Município de RIBEIRA DO AMAPARO-Ba -

6.1 Serviços Preliminares

6.1.1- Placa de Obra - Conforme modelo do Ministério das Cidades;
Recomendações

executada respeitando rigorosamente às

nnt? t cromaticas, as dimensões eos tipos de letras elogotipos do modelo

apresentado.pela Ministério das Cidades.
'

♦

Procedimento de Execução

galvanizada NR.18 e pintada com tinta a óleo ou
esmahe smtetico, armada com s^afos
de madeira de 5cm x2,5 cm epontaictes de
Medição

Para fins de recebimento, aunidade de medição éometro quadrado (m2 ).
6.1.2- Barracão de madeira, inclusive depósito esala técnica:
Recomendações

Oabrigo provisório deverá ser dimensionado considerando-se onúmero provável de
operários residentes na obra; atendendo à fiscalização e os materiais perecíveis
como cimento, cal-e gesso, que poderão, eventualmente, ficar armazenados.

Deverão ser previstas, também, instalações sanitárias, elétricas ede telefonia Os
alojamentos deverâo ter paredes de madeira, piso cimentado ecobertura WSo

ser obedecidas as recomendações da Norma regulamentadora NR 18
Procedimentos deExecução

o solo será nivelado ereceberá uma camada de concreto desempenado As paredes

serão construídas em chapas compensadas, fixadas nas peças de madeira cravadas
Medição

Para fíns de recebimento, aunidade de medição éometro quadrado (m2).
c

6.2. Pavimentação
(

6.2.1 - Locação de ruas com equipamento topográfico
Recomendações

Locaçao enivelamento do terreno das obras eserviços de pavimentação.
Procedimento de Execução

Atuação

^° nivelmento serão executados còm teodolito. nível ou estação total.

alocação eonivelamento da obra de acordo com aplanta de

Deyera^ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos ede quaisquer outras

c

indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local
Aocorrencia de erros na locação da obra projetada implicaria, para oexecutante

SmSes

^

contratual;, às modifícaç^el'

fícrdo
tic^do aL
alem disso sujeito asanções, multas epenalidades
necessárias, aaplicáveis
juízo da emfiscalização,
cada caso

particular, de acordo com o Contrato.
Medição

Para fíns de recebimentos, aunidade de medição éometro quadrado (m2)
6.2.2 - Regulanzação de sub-leito ecompactação com 20 cm de espessura

4r

Deverão ser previstas, também, instalações' sanitárias, elétricas e de telefonia. Os
alojamentos deverão ter paredes de madeira, piso cimentado e cobertura. Deverão
ser obedecidas as recomendações da Norma regulamentadora NR 18

Procedimentos de Execução
O solo será nivelado e receberá uma camada dè concreto desempenado. As paredes
serão construídas em chapas compensada, fixadas nas peças de madeira, cravadas
60 cm no solo a cada 1,80 m. A cobertura deverá ser feita com peças de madeira e
telhas de fibrocimento.

Medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2).

e
6.2. Pavimentação
6.2.1 - Locação de ruas com equipamento topográfico
Recomendações
Locação e nivelamento do terreno das obras e serviços de pavimentação.

Procedimento de Execução
A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total.
Deverá ser executado a locação e o" nivelamento da obra de acordo com a planta de
situação.
Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras
indicações constantes no projeto com as reais condições encontrada no local.
A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante,
obrigação de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações,
demolições e ^reposições que se tomarem .necessárias, a juízo da fiscalização,
ficando além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso
particular, de acordo com o Contrato. '
Medição
9

Para fins de recebimentos, a unidade de medição é o metro quadrado (m2)
6.2.2 —Regularização de sub-leitp e compactação com 20 cm de espessura

Recomendações

A operação de regularização do sub-leito se dará dentro da faixa de dominio da via,
respeitando-se os limites do estaqueamento e off-set's.
Procedimento de execução regularização
a) Inicialmente deve ser procedida uma: verificação geral mediante o nivelamento

geométrico, comp&ando-se as cotas •da superfície existente (camada final de
terraplenagem) com as cotas previstas no projeto;

b ) Após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a escarificação,
até 0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a
cota estabelecida;

O

c) Caso seja necessária aimportação de materiais, os mesmos devem ser lançados
preferencialmente após a escarificação, efetuando-se então uma nova operação de
espalhamento. As raízes, blocos de pedra com diâmetro superior a 76mm e outros
materiais estranhos, devem ser removidos;

d) Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em
locais que não causem prejuízo ao meio ambiente, á drenagem ou às obras de arte
ou em locais a serem indicados pela Fiscalização;

Procedimento de execução da escarificação:

a) Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento
geométrico, comparando-se as cotas da superfície existente, (camada final de
terraplenagem), com as cotas previstas no projeto;

C

b) Após a marcação topográfica dá Regularização, proceder-se-á a escarificação, até
0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até à
cota estabelecida;

c) Caso seja necessária"a importação de materiais, os mesmos devem ser lançados
preferencialmente após a escarificação, efetuando-se entâo uma nova operação de
espalhamento. As raízes, blocos de pedra com diâmetro superior a 76mm e outros
materiais estranhos, devem ser removidos;

d) Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lánçando-se o excesso em
locais que não causem prejuízo áo meio ambiente, à drenagem ou às obras de arte
ou em locais a serem indicados pela Fiscalização;

e) Operações de corte ou aterro que excedam o.limite de 0,20m, devem ser tratados
como itens de terraplenagem.

Procedimento de execução compactação

a) Após a correção da umidade, a camada deve ser conformada pela açâó da
mdtoniveladora e em seguida liberada para a compactação;

b) O equipamento de .compactação utilizado deve ser compatível com o tipo de
material e a densidade especificada para a regularização do subleito;

c) A compactação .deve ser executada progressivamente, em faixas longitudinais,
dos bordos para o eixo, e nos casos dè superelevação, do bordo inferior para o

e

superior;

d) O grau de compactação deve ser, no mínimo de 100% em relação à massa
específica seca máxima;
e) O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e rolos
compactadores.
Medição

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m2)
A

6.2.3 - Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo econômico
Recomendações

e

As guia^ pré-fabricadas em concreto simples devem ter as seguintes dimensões:

Largura (cm)

Coinpnimnlo(cin)

ItJa 15

SOalÜO

Altura (cm)

30

Os meio-fios de concreto simples, deverá apresentar uma resistência mínima aos
vinte e oito dias de Fck >= 25 Mpa..
Procedimento de execução

A'

I

a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos
cotas e dimensões indicadas no projeto;
b) execução de base de brita para regularização e apoio dos meios-fíos;
c) assentamento dos meios-fios pré-modados, respeitando-se alinhamento e
nivelamento.

d) rejuntamento com argamassa cimento-áreia, traço 1:3

e) peças deverão ter no máximo Im, devendo esta dimensão ser reduzida para
segmentos em curva.

..

Medição

Para fins de recebimento, a imidade de medição é o metro (m).
6.2.4 - Colchão de areia

e
Recomendações

Deve ser utilizada, na confecção do colchão, areia média ou grossa, isenta de

matéria orgânica ou outras, impurezas prejudjciais às suas condições drenantes. O
equivalente de ^eia do material empregado deve serigual ou superior a 50%.
Procedimento de execução

A areia a ser utilizada deve ser transportada por caminhões basculantes.

A espessura do colchão de areia a ser executado será de no mínimo 15 cm.
MANEJO AMBIENTAL.

c

-

Na execução dos colchões de areia- adotam-se as seguintes recomendações de
preservação ambiental: •

Planejar adequadamente a exploração do areai, de modo a minimizar os danos
inevitáveis e possibilitar recuperação ambiental, após a retirada de todos os
materiais e equipamentos;

O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza
executados dentro dos limites da,área deve ser retirado e estocado de forma que,

após a exploração do areai, o solo orgânico seja espalhado na área esca.vada
reintegrando-a à paisagem;

• •

' .

Ò material vegetal deve serremovido e estocado conforme as indicações do projeto.
A remoção ou estocagem dependerá da,eventual utilização, não sendo permitida a

permaaênciã de entulhos nas adjacências da plataforma de modo a provocar a
obstrução do sistema de drenagem natural da obra ou problemas ambientais;

Evitar a exploração de areeis em áreas de reservas florestais, ecológicas, de
preservação culturâl, ou inesmo, nas suas proximidades;
k

*

As áreas de areais,.após a escavação, devem ser reconfomiadas com abrandamento

dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-Ias ao relevo natural,
operação realizadaantes do espalhamento do solo orgânico;

O trânsito, dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho, deve
ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde há alguma área com
relevante interesse paisagístico ou ecológico;'.

e

ACEITÀÇÃO '
O serviço deve ser aceito, quando atendidas as seguintes condições:

a)Os valores do equivalente àe areia do material utilizado sejam iguais ou superiores
ao valor mínimo especificado;

b) A declividade transversal .do terreno, na superfície inferior do colchão, propicie
condições de adequado escoamento às águas coletadas na camada, evitando-se
depressões que gerem acúmulo de água;

c) As diferenças de cota, em relação ao projeto, não sejam superiores a 0,10m, p^a
mais ou para menos;

d) A largura da semiplataforma prevista apresente variação máxima de +0,3 Om, não
se admitindo falta;

,

,•

e) As condições de espalhainento* e desempeno da camada sejam julgadas
satisfatórias. • •

e

•

•

u

*

-

.

Medição

Os serviços devem ser medidos a partir da determinação' do volume aplicado,
expresso em metros cúbicos.

Para o cálculo do volume deve ser utilizada a média das espessuras medidas e a
largura da camada;

Os serviços devem^ser pagos, .mediante medição, com base nos preços unitários
contratuais, os-.quais devem•representar a compensação- integral para todas as
operações, transportes, materiaiá, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e
eventuais necessários à completa execução dos serviços.
A unidade de medição é o (m2).

•

.

.

Al

6.2.5 - Fom. e assentamento de paralelepípedo
Recomendações

•

•

«>

_

Antes do inícip do trabalho de pavimentação com paralelepípedos, todas as obras de
terraplenagem, de bueiros, drenagem profiinda, a regularização e estabilização da
camada que servirá de base' (geralmente uma camada de sub-base),deverão estar
concluídas.

Procedimento de execução
Colchão de arèia.

.

'

A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser transportada em caminhão
basculante, ènleirados na pista è^ èspâhádas regularmente na-área contida .pelos

.C?

meios-fios, devendo a camada ficar com espessura de 10 cm a 20cm.
Colocação das linhas de referencia.

Ao longo do eixo da pista cravam-se ponteiros de aço, com espaçamento máximo
entre 5 e 10 m. Nestes ponteiros, marca-se então, com giz, usando-se imia régua e
nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nível da guia, dê a seção transversal

correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida, estende-se
um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro às
guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia, outros cordéis devem ser
estendidos, sobre os cordéis transversais, com espaçamento, não superior a 2,50 m.
Terminada a colocação dos cordéis, inicia-se p assentamento dos paralelepípedos.

e

Assentamentos dos paralelepípedos.
Os paralelepípedos são assentados, sobre a camada da base de areia previamente
espalhada, normalmente .ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido
pelo projeto. Em geral, este abaulamento será representado por uma parábola, cuja
flecha é 1/65 da largura do calçamento. As juntas dòs paralelepípedos de cada fiada
deverão ser alternada com relação às fiadas vizinhas, de tal maneira que cada junta
fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio.
Uma vez assentes os- paralelepípedos, deverão ser comprimidos com um rolo
compressor ou, então, quando não se dispuser-deste equipamento, com o soquete
manual.

.

,

.

Este assentamento poderá ser em- trechos retos, em função de trechos retos, em
alargamentos- para estacionamento, . em curvas, em cruzamentos e em
entroncamentos.

....

Trechos retos -

I.

^

.

Inicia-se com o assentamento da primeira fil eira, normal ao eixo, de tal maneira que
uma junta coincida com, o eixo da pista, Sobre a camada de areia, assentam-se os
paralelepípedos que deverão ficar colocados de tal maneira que sua faca superior
fique cerca de 1 cm acima do cordel. Em seguida, o calceteiro, com um martelo,
golpeia o paralelepípedo, de-modo que traga a sua-fàce superior ao nível do cordel.
Terminado o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado
ao seu lado, tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces,
uma junta. O assentamento deste será idêntico ao do primeiro.
A fileira deverá progredir do eixo dapista para o meio-fio, devendo terminar junto a
este. O paralelepípedo, junto da'^úia,.pode.ser mais comprimido que.o comum, em
vez.de colocar um paralelepípedo de dimensão comum, coloca-se imi paralelepípedo
mais um pedaço deparalelepípedo.
A segunda fileira será iniciada çolocando-se o^ centro do primeiro paralelepípedo
sobre o eixo da" pista. Os demais paralelepípedos são assentados como os da

C

primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no
prolongamento dasjuntas da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da
segunda, e assim por diante.

Deve-se ter o cuidado de empregar pardelepípedos de larguras aproximadamente
iguais numa mesma fileira., A5 juntas longitudinais e transversais não deverão
exceder 1,5 cm.

,

Junção de trechos retos;

.
.

. .

,

"- .

'

Quando se tiver que-faz.er a junção de tais trechos retos de paralelepípedos,
executados sep^adamente, .de'modó tal que .'suas fileiras não se apresentem
perfeitamente paralelos formando assim um triângulo^ procede-se do seguinte, modo:
arrancasse um certo comprimento de paralelepípedos e escolhem-se os maiores,

^

colocando-se os mesmos no trepho onde p-espaçamento é maior. Deve-se arranjar as

fileiras de tal modo que se acolocação,de paralelepípedos com formato triangular,
Rejuntamento •

•

As juntas dos paralelepípèdos" serão rejuntados com "calda" de cimento portland e
areia, que são colocados nas juntas, com auxílio de regadores tipo bico de pato.
Entrega ao tráfego
Para o caso de rejuntamento com cimento portland, o tráfego só deverá ser liberado
após 15 dias de sua construção..
. •r
M e d i ç ã o . , /..o•
.... ,
.. . .

Para fins de recebimento "a unidade de medição é o metro quadrado (m2).

. •,
•

í

• •

'

.• ,f

6.2.7 - Passeio em concreto e=2Òjb7i^, com preparo da caixa
Recomendações

A base em solo deverá estar nivelada e compactada.
Procedimento de execução

Sobre a base de regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que serão em
ripa formando quadrados.

,

.

;

•

Em seguida será lançado camada em concreto não estrutural cpmvé=7çm, com
acabamento desempolado. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a
base e as ripas, irrigando-as ligeiramente.
Medição

•

\

Parafins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m2)
6.2.8 —Rampa de acesso PNE
♦

.

*

••

'

Recomendações
*

•

•

•

Construir nos locais indicados em Projeto rampas de acessibilidade para portadores
de necessidades especiais, com inclinação < 8%.
Procedimento de execução

Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar a instalação de
rampa em concreto ranhurado^ com inclinação < 8%.

Medição ^
Para fins de recebimento, a uiiidade de medição é unidade (un).
6.2.8-Rampas de acessibilidade para calçadas estreitas
6.3. Sinalização Vertical.

,. •

6.3.1— Placa de identificação de rua

-t- 'P

Recomendações
^

'

As placas de identificação dos logradouros deverão ser produzidas e afixadas
unicamente como exposto a seguir.
Procedimento de execução

- Placa: Chapa de aço zincada, nas duas faces, de espessura mínima de 0,50 mm.,
alÍTOÍnio confonne ASTM 50,52 H 38 com^espessura.mínima.de 1,5 mm.

- Sinais Gráficos: Película vinílícá sensível branca Scoth Cai da 3 M, impressão por
serigrafia esmaltado;

- Cores: as placas de logradouros denominados terão fundo azul e os sinais gráficos
brancos;
- Tipografia : Helvética médium

e
Medição'

, .

Para fins de.recebimento, a unidade de medição é unidade (un).
. 6.3.2-Placa de sinalização vertical
Recomendações

-

A Sinalização Vertical será efetuada de acordo com os manuais e normas de

projetos de implementação da.sinalização, dos dispositivos e equipamentos de
'~N

C

• trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, através do
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, aprovado pela Resolução do
CONTRAN N®180, de 26 de agôsto de 2005.

A sinalização vertical' tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos
usuários das vias adotar comportamèntós. adequados, de, modo a aumentar a
segurançà, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.
Procedimento de Execução

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confecção dás placas de •sinalização são-o aço, alumínio, plástico reforçado e
madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas.
As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco pu semifosco ou pintura
eletrostática. •

A'?

• 4c

/

As películas utilizadas são: plásticas (não ^etrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos
seguintestip os: dò esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição
do sinal.

Os suportes devem ser fixados de.jnodo a, manter rigidamente as placas em sua

posição permanente e apropriadà, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados
de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira
imunizada..

Medição

e

Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (un).

Jorge

'•'['Wâjrandãd '
n,

'^(íoCiv/f ,

c

'k'

&

9

J

j

PO - PLANILHA ORCAMENTAFUA
Orçamento Base cara LicitacSo
M> operação

GESTOR

?S890g0ir

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA
PIAVEW/Dno URBANO

PROPONENTE /TOMADOR
PBEFEtTURA MUNICIPAL OE RIBEIRA DO AMPARO

DÊSOl

DATA BASE
hn-ir

llsin

LOCAUOAOE DO SINAPI
S9l<adcr/eA

Sim

iiÇ
i.i.'.

-.SINim-.-

1 -TÍÍÍLDOI —

>'

-• ••'•ã
,-í .M'-

^ •"•sifiÂFV.'-'--:
' f i
\

1X3.-

' ' *i.^{

-À

••

'j•

VQpsc->

t-í-t;'

" '

ív^fKWÁn-

íi,:. .:h
-.wV

\ iORSE>r

i.

r *•

V

ixs.
1.3.Z

•

>•
•

DESCRIÇÃO DOLOTE

• BDI1

PAVlMFNTAfiAn. RIBFIRA DO AMPARO/BA

1

B0I2

BDI 3

-•

-

Unidade

PA'<'lUENTAÇAOEtFRRAPUiNAGEM

••L'
727»

-"•í?

'.V 4

.

- RW

•

"ii'',

ôtNAPI

..-

:>r;ORsl;'.) •,

QutnthJad*

Custo Unitirto

BDI

(M)

(*)

PnfoUnitfalo
fR»)

Prato Totalm

'.í-.-w

.

t*

i73?lW-

'.^WRB?9S.29»J3-

í-,
.• •- :

t

.

•S '

.•

10,00

u?;

4

'"V

IS.OO

•;'pKiói
'•¥

AaGA(>IASSADECe/£NTO E/VlEIAND'TRI^1.-3(PEDRKP£aU£.^30A3SPÉCAS .t. ^' 'mí 1' .

2.287,51

; -".r.
• •

PúaUiiIúnsiordateaiei^oa5(v>crelo.iiaair^iird,f>Ud1âsnt^^^^s;dlfflefltâu
'

'

'

i .

,

'

.-^ly

•V

•

;; '

8SS-27
1Í129.33

ss.ra

'•• • -

esmMo éiTicrisaoomíínofllièiil»'njfU!iivaíàrtõ^csVa'.': .. i ' -í- tf--.i».

'•••>-"

>- ''J

3.498,10
t.446.19

.

.J

1.423.20

1.44

3.942.17

.' "4r«r2s .--bomA
l
, ^ f

S«.84

130.022,07

•

-:.1-15

---•

.

'.'49.00

.•;^-í33,52

,.

>BDM!'.c
• -;.BDM-.;l

li Hv' '•Boe.td

12,00

'

->64.72

54.549.92
43,345,03

63S.67

43.648,52

íí-BOIl 1

81,30

975,60

S.-if"'--''
^

10.00

:•.( JITl •

i

.

^ -64,07 .'*6011 >
*

•-

• - ')

. • --

ív •. "

3.173.78

---. ' íA-i;:
• •

t-

0.17

.

-

-

V.

C

2.038.0»'

81.62

818^0

141.32

I.271.8Í

(

. '• 1 uo(C?

i
•*

T-

'' .BDÍ1-V

9.00
, i f
U-x".

ei.&5

42.11

»

mi

m

8.695.35

4

(60x50 cmi.'cani 02 dsmSo» bó lundo anil-cajDsivo (nupRfoaMdóu s^BaOi 02 dcmSosdái
-r^-ti"

579.69

13.639.64

'rieOM .

-

Confecção, montagem elnstalaçaadcip)8caãesinB8zaçftoemdia{aúe^Satvantzado:f.ie';

jii/cr.

-Í^BDlV'.'

V

0,45

>>

i

- !i5

v'í..l'

A '

t •

SmAUZACAO
' - i - i . K-VI T.. .i^.-..-•rVJ... .•-.•>•
f>LACAESMAi.TW3APARAIDEHTlFICACACNRDrRlIA.DtMNSOES45X?5a^'-

i M2
-i'' M

« •

ZS^SSem,'apáaOo ám aigãma&ü hduMsSálí ac-l,' re) irSoía; BxAsfrá résulatza(ãb ds
r

-

349.81
tsi

zzi

'' /r'íj
V>

-

-•-•27».11t.57

PAVIMEKTO EMPARALELEPIPEDO SOBRECOt£HAO DEAREIA REJUNTADOCOU'; ' v.!; .

* * a?-"ur r'*'-'' i*

" eoi 1
r.BDIl

V

3;i73.78
2-737,62

ií '

Z7347

-

vr,..-

-. M2 I".

PAVLMSWTACAOEMCONCRETOUSINADO.FCKSl WAK«iaCM.',--

'

514.69

--

SEKVrCCS.TO;íÇ>GBAFICOSPARA'PAVIMENTACAO,INCLUSIVENOTAOSSEI^OS.

r/.?; ^RVICOSCOMPLEMEMTflRES'k.':
IX:-".-.'"- '-í.-ií-.V-*'.'• %
I.4.Í.
• -:!iORSE' • ; ;• - e w v.j LIMPEZA FINAL DAr.BRA •^ .V;

Enca-goa «odais;'

Üí

SícUÇÂp CEPftíSio {CAL'ÇAb^ OUPISÒ'Òe CÕnCHÍTO COÍ^CONCRETO MDLDWJO
V W990^t'-r- !NÍÜCO,R:ITCEM
O^^^íiCAiWWSfro.taNVENCIONAUWApARMA^

^-Wlè; /

BOIS

8DI4

2S62K

EXECUÇÃO DEAIJuIOXARIFADO Ehí CAIjTEtRO OEOBRA EM CHAPACE MADEIRA' - V:
COM?ENSADA!lNC'.ÜSOPnATFIFIRAS. AF^OiraOie
...

bdS9«> J
?v»"

PAWMENTACAORUAS DASSg

•.M27i!- -.. ASSeMIA.'JIEinO DEGUlÁTI^OflOV B) TRECHORETO.CONFECClONWJA EM í" S.

•,* ^KlKlir

1.2.7.

RIBEIRA DO AMPARQgEWTRO

Á^VAtíííiMWTÓPRSPlhFt:,-'1 ".-•iV.-i
• iJ. !K-ri* . ' í * ' - i : ,
- 7208*.-^ .. íftiSXILARiZAeAOECOMPACTtóAOOCSUSLEfTOATEÍOCMOS^eSP^URA-è''"

«-.:SlíW»i^ "

•

APS-K» DO EMPREENDIMENTO

RIBEIRA DO AMPARCDA

SINALBAOAO DE TRANSITO-NCfrUIWA-, :-" ; " ' i . , . - .

vVsS^i"',"'j.í . ^03^'. •

17?

PAVIMENTAÇÃO PERUAS NA SEDE - RBEIRA DO AMPAROBA

LOCALIDADE/ ENDEREÇO

SERVKOS PRELIMINARES •• . a S,'!-.rA:;-. -v-i
PLACADeOBRAEMCHAPAD6ACOG#l.VANI7ADO •--.

SÍJAPI.'^ -! •''7420ai»1,

•••*•'•

OBJETO

PAVIMEWTACAO URBANA

•íiiíiíW.i* PAVlMFNTArJlOnFRlíARKA«!FDfi--Ri8HIRADOAMPAROiBÍW^*.fí»«a»W^«ír

1-1.1i-i2.

\.t

ÁCXO/MODALIUDE

Da«crtç4o

..1

M.2.

(PUBUCO

MLIMC&>10<UF

Código

Font«

'

GraudeSig9o

1«9J4
1.459.94

'.i' -ilm'

:''RD11

048

- IPara elatoraçâo aests ofgamento, liyam utiliTado» os encateos sociais go SINAPI para a UnMatfa da Feiteracâo mcicada-

Oerse(Vi>ç£e&:
•>

,.
IFotconsIdarado «ncdondaimato do duas catas decimal» pata Quantidade: Custo UnUârto: BDI: Preço Unttirto: Preço Total

RBEIRA DO AMPARO/BA
Loul

Z7.47fiv007 mkro

Nmdc:
TBiao:

JOROE BRANDAO
ENGENHEIRO CIVIL

JorqtíOlaviaoatS. Br^dâo
pfigeweiro Civil
?2i-D

i '

'

-^T*

-rijl

liem

Md3K*>aMai9

Foota

Des«rí;<o

CMIso
•

•

Hi

•

~

™

—

' UnNUdff

•

•>•••••

Quantldad*

Custe Unicirío

(RI)

BDl.
<*l

II m

AKT/RRT: BA201Í0120550

Data

Jotael

iSVicÁ

'•Brandão

E •geti

C i=tíiAl

Civil

•7

721-0

1
•»<K

h

•M

l

•

27.476 v007 micre

Prafo UnIUfto
(M)

PnçoTotd
(RS)

o

o
)
CFF- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Croftoarama Base para ücilacSo

r OPERAÇÃO
238902017

GESTOR
MINISTERO OAS ODADES

SPUBUCO

PROGRAMA

AgÜO/UOOAUDASe

03JET0

PLAWEJAMBn'0 URBAJ^O

PAVIMENTACAO URBANA

PAV1MENTACÃDDERUASNASEDS-RIBEIRADOAMPARO/BA

PROPONENTt/TOiaADOR

HUNiCÍPtOfUF

LOCAUDADE/ENDEREÇO

APEUDO DO EMPREEND(MEt4T0

PREFEITURA UtIKtRIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

RIRFlHAnn AMPARn/HA

RIBEIRA DO AMPARO/CENTRO

PAVIMEMTACAO ruas DASEDE

DATA BASE
iii>17

Inm

DESOK.

LOCALIDADE DO SIHAPI

OÈSCIVÇAO DO LOTE

Sm

fSdvadnr/EtA

PAVIUENTACÀO • RIBEIRA 00 AM^AROaA

0«serte3a das Ustas / Macrosservtço»

Parcela 2

Parc«Ia3

ParMla4

ParcctaS

Parcela 6

Paiceia 7

Parcela 8

fev/00

mar/DO

'sbrÁO

mal/OO

|un/00

lul/OQ

ago/00

eelA»

P<rt«la(«)

23.B1%
T0.3QS.99

28.2S%

28,2S%

8).433.48

B3.*33,47

19.68%
EB.12B,2»

a{23.81%

Aoffiljlado

Acumiiado (RS)

'

ú

-

> f

.Aír, •

• 27B.111.-57 -

Parcela <H)
Acumulado (%)
Atuntu^ailo (R<)
ParcslaCV)
AeumuladD (%)

'Z{l8a,D8J;'.

Pamla{K)
Acunutads (X>
Parcela (%)
Acumulado (%)
Aajnulado (Ht)

04deiulhBdo 2019
Data

B0>2*ít

7IiaDS.W

.163.73S:47

237.H7Z.W

a9S:299.»3l

23.ei«
70.30S,9d

S2.06H
153.739,47

80,32%
237.172,84

100,00%
295.289,23

lífcOQÍilL

5100,00% '.'í
1M,00%
13.639,t}4

-j;.2o.oo%;/

20.ání
55.622.31

'•::,50.00?t

Aoimulaao (Rt)

Locil

^6106% _

Taroeiái

AcuniU8(to(RB

V

*

30.00%

' •Jíí.so.oo*, ^

" "50.00%
139.055.79

278.111.57

^0,00%- i.i_,.i.fl,oo%
50,00%

-50.0M

1.044.04

1.044.04

1,044.04

0,00%

100,00%

222.488,^

50,(»%

0,00% í-

i2o.oo%"

' 80.00%

i0.00%.. .
0,00%
0,00

0,00

• -1)0,00%^

w.'5o,oe%'
100,00%

'

0,00%
0,00

Nonr.

JORGE BRANDA9

TBula;

ENGENHEIRO CIVIL

2.060,08

"-'-•100,00%

'iòb,oÕ%
1.459,64

eREAJCAU24.721-D
ARimüT; BA2D17ai2IKSD

^p/€. Brandão

'Offo Civil
721.0

V
27-476\íl07 mier#

BOIS

. Pare«la 1

Z ,

•'•''f.

BDI4

OOni/DO

Part«lafRH

P>.vi«afrAÇAOETÊfWAPtENAGEM •

BOIS

tnlelo d* Obra

i 11;Í.;\'s'"Í,4F!^sIrvIÇ0S PRfcÜMfUÁRES^ví^'. X l3,S3Ô:é4V^
.-•li"-

B0)2

JRÍ)

PAViV.EHtAgAO ÚE RUAS í^eÕi^
^jÒ'BaiO>'po'AÍ^>i^gA| "

• r-i.r

Bni
2SB2*

Valores Totais

Gl.{)aAU0OL01

í

Grau de Sigilo

•

:•

/'

.''Quadro dé Composiição do BD11

Grau de Sigilo
«PUBLICO

N" TC/CR

PROPONENTE I TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA 00 AMPARO

238902017

OBJETO

TIPO DE OBRA tWEMPR^^^

DESONERAÇÃO

^

CbnsUiuc9o'dePracãfÜii)an?sVRÒd1íías/Fei70viase'reSc^m3naoDaÃÍTienlá3bdôviãsuttinas.
Conforme lealslacão tributária municioal. definir esümaãva

-Siglas

Itens

AdminisfraçSo Centrai

•

• i

;

Ac:_

V: sg{

:

...í ,R '-i-

Risco

Lucro

^

SlUiaçSo

Adotado

5''3l80%9

• •

Médio

SOQuartfl

3.80%

4,01%

4,67%

0.32%

0,40%

0,74%

0,50%

0,56%

.0,97%

1,02%

1,11%

1,21%

6,64%

7,30%

8,69%

3.65%

3,65%

3,66%

0,00%

2.50%

5,00%

-

(Í32%í • 1

;-'o,6Ô%?;í

•

1

L

Tnbutos (impostos COFiNS 3%. e PiS 0,65%)

Tributos (Contribuição Prewdenciáría sobre a

»

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BOISEM desoneração

'

-.

-

CP

Tiibutos (ISS, variável de acortio com o município)

(Fórmula Acórdão TCU)

1°Quartll

í:;:;;i;Kí^í

Despesas Financeiras

O

Sim

oercontual da base de cálculo oara o ISS:

Sobre a base de cálculo, deflnir a resoecUva ailáuota de ISS (entre 2% a

Seguros Garantia

•

•

-

ISS

2,00%

CPRB

4,50%

OK

0.00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

19,63%

OK

18.60%

20,97%

24.23%

-

eiü Mm

ok

Os valores de BDl fcrâm calculados com o emprego da fârmuis:

'BDi hes-'

^

*Df)'n-*ü

- •.-•(l.CP-ISS-CRPB}

' •

. _j

IDeclaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a basede cálculo para Construção de

O

•

Praças Urtahas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a
. respectiva alíquota de 5%.

Dedaro para os devidos firis que o regime^ de Corílribuição Previdenclárla sobre a Receita Brutaadotado para
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que está é a altemativá mais adequada para a Administração
-

-Pública.

Obsen/acfles:

'j

'.QÜihta-teiré. 4 de lulKo de 2019

RIBEIRA DQ'A^4PÁR0/BA

Oata

Locai

"• • <. /

Responsável Tomador

Responsável Técnico

Nome:

s»,•' -

Norne;

• JORGE BRANOAÒ

Titulo:

":-T-1"--

ENGENHEIRO CML .

CREA/CAU: 24.721-D

W?T/RRT:

BA20170120S50

27.476 v007 micro

' 'í,

P-V 'V

:í. .
•

17

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA

COODENAÇÃO DE ENGENHARIA EARQUITETURA

PREFEITORA municipal:DERffiEI^ DO ^PARO-BA

ENCARGOS SOCIÀÍS ETRABÀLHISTAS
-—

BASE; AGOSTO 2017/Co"fn DesoneracSo

Grupo "A" - Obrigações sociais
Al

rercentual

Previdência Social INSS

0,00%
1,50%
1,00%
0,20%

A2 • SESC / SESI / SEST
A3 SENAC/SENAI/SENAT
A4

mCRA

-

AS

SEBRAE

...

A6 Salário Educação

'

0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%

.

A7 GUL-RaT (Seguro Acidente de Trabalho)
A8

FGTS

A9

SECONCI

Total do Grupo "A"
Grupo "B" -

I6.aft%

•

.

Percentual

BI . Repouso Semanal Remunerado •

B2 Feriados

^

17,98%
3,97%

^

B3

AuxiIio_Enfermidáde

B4

13 salário

0,92%
10,97%

B5 Licença Paternidade
B6, FaJtasJutificadas
B7 'Dias de Chuva

B8 Aiixilio Acidente déTrabaUíb...
B9 Férias Gozadas '
BIO Salário Maternidade

Total do Grupo "B"

,•

. , •

0,07%
0,73%
2,06%
0,11%
10,26%
0,03%

47,10%^

'1.

•4

Grupo "C" -

Cl
02

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

C3

Férias Ideuizadas

rerceutuai

6,51%
0,15%
3,65%
5,06%
0,55%

C4 Depósito Rescisão.Sem Justa causa
C5 Indenização Adicional
Total do Grupo "C"

15,92%
>

lyrupo jj -Kemcidencias de Grupo AsobreoGriipnR

rn-rnifi. .1

UL inciüencia do Grupo "A" sobre o Grupo "B"

.

Incidência do Grupo "A" sobre aviso prévio Trabalhado e
remcidencia do FGTS sobre Aviso PréVio Idenizado '

7,91%

'
0,55%

Total.do Grupo "D"
8.46%

TOTAL DOS ENCARGOS (HORISTA^

JORGE brandão
Engenheiro Civil
CREA- 24.721-D

o bllvãofardão
lorge
íbüiii'
Civil
. .. Erfôe
CRtA ,nn4721-D

{^0506754510

e

88,28%

I
PLQ- PLANILHA OE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

CAiKA

Grau de Sigilo
IPUBUCO

N* OPERAÇÃO

GESTOR

PROGRAMA

ÁÇAOrUODAUOADE

OOISTO

23090M17'

MIWISTlfitO OAS CIDADES

PLANEJAMENTO URBANO

PAVlMENTACAiO USBANA

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE. RIBBRA00 AMPARO/BA

PROPONENTE / TOMADOR
PflEFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
OESON.. LOCAUOADE DO SiltAPl
Sim
S*«Jof/BA

DATA BASE

MUNlClHO/UP

LOCAUDAOEfENDEREÇO

APEUDO 00 EUPREENOCMEKTO

RIBgRA DO AMPAROaA

BiaEDRA DO amparoa:entro

PAVIMENTAÇÃO RUAS DA SEDE

DESCRIÇÃO DOLOTE

BOI

PAVIMENTAÇÃO • RIBEIRA00 AMPAROBA

-ro,-'o*

r

^ãVü '

'Únid.

Di>»crt;to

irom

t!<gS3J«|itPAV'>aj<XACAQ-.taB£«ADQaHU'AR(VaA'#^t

fr

1^1.: '^1

BU»

Bn4

~

o-

..

I-

> -

j o tJ
.go

Sü>§-. 5

gn-oi-Q

'

BDI2

BOIS

2592%

t..

e

>

i-r.

•'T'

i.-- "i
U.ta-

«mo »8

.' f

" i

QuanUdtd*

í
10

Bar- T-vnrsiprTT^c-.

•—'np*M#r

PAVtKEWTACAOtKHÚASHaSEBE^RtBgnUDOAWPARQ-aAgQfc sssz
SFRVICOSPREUUMARES '•
;

..
k.

'
(•

^ '• i

.. -.T^
lOJO

MQ.OO

M

si4.ea

131,46

ÊXECÜç!^ DE ALUOXARFADO EM CAI4TEIR0 DE OBRA EM
tHW^AOEMADEISApOMPeNSADA.rNaUSOPRATELElRASA^_02a0»8 .
"
, _ •,

M2

15.00

SERVtCCSTOPOGUfICOS PARAPAW^NTACAO. INCLUSIVE
NOT^^Dc SERVIÇOS. ACOMPANHmEMTtfE eR£IO£

U2

PLACACê OBRA EMCHAPA DE ACO GW.VAM2AOO
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PREFEITURA MUNICIPAl DE MILAGRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAl

AVISOS D£ LICrrAÇXO

PREG&O PRESENOAL N* a2/2019

186, quarta-feird, 2S àv sítemDro de 2019

AVISOS DE UOTACAO

PRfGAo pnescNCu» -ss?

SRP

36/2019

ftepctícâo

O Munlc/píotfe Mtldsr«»IdAU rcâhurj liotaçSo do tipo Pr«|9o Prttenili\ p^ra
Registro de FYeto, no dia 04/10/2019, is M30 hs na sede da Prefeitura. oaJHO;

Contratação

Ss C&SO horai. PiíhUI • eÁ. 2S dé «aumbrs dit 2<II9.

empresa para futura e eventual equisiç^ de máwU • equípamentm para

ater^der a« neceuídjcTef

di

Objeto a laublflo de mnerliU pertnan«nles ife Inlormitlca. DsU: 08/10/2019,

ComK&do

de

PREGto PBESENCIAI •$»> N<37/2019

sec/eterias do muAiopio de Mttafre«. IMPOftMAÇôeS: tia ula

tiena^lo

d»

Município

de

MOagm-Ba,

dg

pelo e>ina(b

lidtacaom ilagrei^ouflookxom

Objeto a «quli^çSo de nwurlals permanentes hospitalares. Data: 09/10/2019,
is 08:30 lisras.

PSeCAo f A£S£NC1AL M 34/2019 • SRP

Kr>dat • 9A. 2S de cetembro de 2019.

RAMCLA TlNlA AIVE5 OOS SANTOS

O Munido^ de Milagres (BA), realtcari Hcltaçâo tfo lr])o PregSo fVescnclal n*

Pre^oetra

034/20ld/SRP, no d^a09/10/3019. as 09:00hs na sede da PrctertuQ. OBJETO: Contratação

de en^presa pir^ eventual prestação de serviços de manuten^o e reeupers^o d<praças

PREFEITURA MUNICIPAL OE P1ND06AÇU

e jardint com nisterlali Inclusos a Tm de atenderas necessid^es da rreíeilurafviurUcípal

de Milagrc»*&jhra. INFORMAÇÔCS; na sala da Cônais$So de lielta<ão do Município d«
Mil«gr«s*Ba, ou pelo e*inail: UcnacaomilagresiQoutlâok.eom

EXTIMTO CO CONTRATO N> 400/2019

PAD Nfl 309/2019 TP NÍ004/2019 • Contratante: Prefeitura Municipal de Pínüobaçu.
CEmlriit<iilo; Comtrutora Siintanii Milot EIrelr, C\P1: 23.703353/0001.79. Objels:

Mllesres-BA. 24 tfe sctpmbro 0^ 2039.

pavlmcnutio de vias pObllcat, (on>4nl9 Sudcne ro Município de p(ndobs;u - BA• Valor

AlfU PRYSaU C RIBEIRO

11$ 400.000,01 {quatrocenics mil reais a um centavo) • Penodor 160 dias. Oouçto

Pregoefra

ortaraentária; l.OOS / 4494SJ.00 / Fonte: 2a. PínüolMçu - BA, 24.09.2019. Contratanie:

PREFEITURA MUNIOPAL DE MIRANQABA

Heiio Palmeira dc Carvalho Preceito Mui^icípal, Contratado: Construtora Santana Matos
Eirel.

AVtSO 0£ ADIAMiPfTO

ADC PUSENOAl K* 1/2019

O Município

RESULTADO DE fUlGAMENTO

dí Mjrangabe^Sahla comunica aoi 'ntereisados no

TOMAOA OE PREÇOSN> 4/2019

RDC

PA£S?NCIAL N» 001/^19, CuJo Objeto é a COPHRATAÇiO Dí 6M PRESA CSPEOAUZA&A
PARA RfFOAMA OAS UCOLAS

MUNlQPAiS SITVADAS NA $tOC € ^OVOAOOS DO

MUNrdno DE MIAANGAQA OA. Que por necessdade de modificdçdes ao Cdttal t em

RAZAO DA AITERACAO lMPACTAf( NA KRMUUÇAO DAS PRO?OSTA& FICA ADIADO A
DATA DE AURTURA DA LiCfTAÇAO PARA O DtA 17 DE OUTUBAO DE 3019 AS 09:CCH.

Informacdn e pubCceção do NOVO EDfTAU Setor de UeitecAet da PMM/BA, peto Fone 174)
3£3iy2113,

no

horirio

das

OB is

12h

ou

atrav^

do

ccrreio

eletrÂAlco:

A Comissão de Udtsclo da Prefeitura MunicpaJ de Pindobatu, Euado da BaSia,

no uso das suas atríbuiçSes é tendo tm vista o resultado do jul^mento da LktacSo
Tomada de Preço n< TP a04/}019. dedara «vmdoia a Smpma Construtora Sentana
Matos Enn da UdtaçJo <u|« objeta é a contratarão de eniptesa da en(«iharla pata

pavicnema^o de vtas oúU<C9>, tonvèr^ko Sudene, 24,09.2019. EBs Co^ F. de Alencar •

Presidente da CPL. Homologo os termos do parecer acima proferido.

hnp://wv.iv.fmrangaba.ba .Ío.org.br/d>arÍoOr«ÍaL

Em 24 de setembro de 2019,

KEUO palmeira OE CARVAIXO

Miranfab»-6A, 24 de setembro úf 2019.

Prefeito

JOSé RIU)0 DAMASaNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA( DO NORTE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBlA

AVISO oe iiaTAcAo

AV^SO Oe LÍOTAÇiO

PAEGXO PAESENCIAL NI 11/2019
RepetiíSo

TOMADA DS PRSÇOS-TP Ki 6/2019

O Município de Nova Ibli/^ fa; saber que re^H^aré Ikitação r)a Modalidade
Tomada de PrecovTP n*. 006/2019. Objeto: Contratação de Empreta cspeclalírsda para
constiução de uma Academia de Saúde, modalidade ifllermedi^rla, a ser construída na

sededo Murtídpio de Nova IbÜ, conformo propcsQ n^ 11398.87S0001/1B-002, oadatira^
no Ministério da Saúde. Jul^mento: Mer)or Piigvo Global. Sevão dia 10/10/2019 ès
LOrOQ^s na sede da Comissão de Licitação. Edital disponível m Mortal do Municio:
«(ww^ovaòiaJia^Ov.br. Informaftes: ^<naii:Bcftscaonovaib>a@hotmdil<om. Telefone n*.

173) 3&S3-1177 e/ou no Setor de LkítaçSes locaTeuda na sede tfa Preieítura «itO i (^ça
São Jos4. ftB - Cemro da Odade de Nova lbiA-6ahla.
t m i DOS SANTOS LOPCS

A PR£FSTU!tA MUNICIPAL Oe PiWf DO NORTC. toma cúbEcs que 'fi realizar
licitação na modalidade Preglo Presencial N*011/2019, Constitui objeto deita lklt3(io a

Mleçjo de propostas viundo 1 conirat3(]ada 2qulsi;3ocle material didilico epcdagiSilco

Ibrinquedos) para os alunos da Rede Muniâpal fle trúínode Plraído Norte,constartles do
Termo de Compromisso PAR N« 201305223, de acordo com as condi^ees e especiflcacSes
estabelecidas no Ane.vo I do Edital • Terrno dc HefcrSACio- A entrega e abertura das
propostas será no dia Os de Outubro de 2019, is 09h [nM horas), na sede da Prefeitura

Municipal,situada a Praça Santo Ani&nio • 220 - 1 andar -, Centro. Piral do Nona, Estado
da Bahia.O Editalc demais informações estarlo à disposição dos interessados na sede da
PiefeALn Muiicipal 0« Pira! Os Morte, C-Mal licíta(5esjiiraldoncne9notmaa.cam eu
cranspartnda hnp'//io.org br/ba/plraidonorte/cransparenda/llciiacoesNavo tel. 1073)36SS2]as.

Presente da Comissão

PIral do Norte • BA, 24 de setembro de 3019

PREFEITURA MUNIOPAL DE PAULO AFONSO

CARLOS HENRiaUí SA!4TQS MAMEOlO

PREFEITURA MUNIOPAL DE RIACHiO DO JACUÍPE

EXTRATO D6 OKTRAJO

Espécie: CT. n. 049ã/19 • Proc. Adma. 1)74/19 > PregSo Presenddl n. 0261/19 • Objeio:

AVISO OE UOTACiO

aQuIsição dc Protetor Solar para uso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)-

TOMADA DE PREÇOS N' S/2019

Contratada; lusraed Comârcio de Produtos Médicos Hospitalares itda • EPP • Valor global:
R$ 10.112.00 • Prato de entrega; 06 meses para sua vígêneb, a psrdr da assinoiura do

cont/ato ou do autoritação de fornecimento • Data: 19/03/19 • (SESAU).

PA 603/19. Objeto: evecuçSo da Obra de recuperaçSo de calçamentos de dnntrsai ruas na

sede e nos povoados. Dia 13/10/19 Irs 9h. Edital: na sede, Kua AJmlrlosé de Olivelm, /},
de 8 ^ 12n, e-mall: licItacao.pmrJÇhotmalLcom, tel. 7S32642762..

AVISO

PREGAO PRESENCIAL N« 221/2019

Rlacrijo do Jacupe/BA. 2S de setembro 2019.
lOElSON FERÜCIRA CARNEIRO

O Pretoclro e equipe de apoio comunicam aos Intere^sadoi oue o Recurso

Pregoeiro

apresentado pela empresa Adeniison Afiamer>on da Síva-ME. no dia 23/09/2019. pelo Proc.

e

Adm. n. 4910/19, quanto eo P/egSo Preiendal n^221À019, cujo objeto é a Aquisição de

AVISO 06 UOTACiO

Peças AutomoUvdS foi apresentado tempntivameACc, as InformaçAos referento ao

prmcnte Rcour»o encontra-se Adbposi^ dos interessados no setorde licitações

PREfilO PfttSENOAL Ni 37/201»

Paulo Aforuo-BA, 24 de setembro de 2019.

PA SS7/19. Cb)eto: agulsiçgo dc moblllartos « equipamentos para etender as htcessdades

fTALO DAVI ARAGAO SAASOSA

do Ceniro Municipal da Fducs;So Infantil Ana Mar» dosSantos Mendes (fechei. Termo

dc Compromisso PAR 201500133. Dia 07/10/19 ãs 9h. ádrtal: rxa sede. Rua Almir Josd dc

AVLSO DEANVLAÇAO
mEO&O PRESENCIAL W 211/2019

Oliveira, 73, de S jis 12li, e-mail: Iicitac30.pmrjeh0tmail<0m. tel. 7S3264276}.
ftiacMo do Jaciipe/BA. 24 de setembro 2019.

PP N. 0211/19 • Objeto: Contratação tfe Empresa Especialirads pdra Prestação de Serviço

lOElSON FERREIRA CARNEIRO

de Manutenção Corretiva em Equipamentos Odontok^cos (Saúde 9ucal).

Pregoeiro

PREFEITURA MUMCIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

WlZ BARBOSA DF &EUS
Prefeito

AVISO DE tlCITACAO

AVISOS DELICTTAÇAO

TOMAOA DE PREÇOSN« 4/2019-PMRA

PRCGAO PRESENOALN» 247/2019
PP n. 0247/2019 • Objeto: Aquisiçãode medicarrtentss (injetáveis) • HUPA• Datar 11/10/19
• ÃsOa:OOh&.

sexta

Os interessados poderão obter Informações no Setor de lidtaçtes de segunda a
tfa& 07:00 &s 13:00 horas ou pelo site cfideroço eletrdrtlco:

www.oaufoalonso.ba40v.br. Informações comptement^es poderão ser obtidas pelos

interessados no Setor d# Ucftaçfies ou pelo Fone (7SÍ 32Â1'3011 (Ramais
211/2 70/224/23S).

PAIGAO PftCSEhâAL Nt 24S/3019

contratação de empresa especíaQzada para execução de obras de pavimentação e
drenagem iuperfdal de ruas na sede do Município de Ribeira do Amparo/OA, conforme

contrato de repasse N« S<S179/20l7MODADU/CAüC\ projetos básicos e etpetíTitaçòes
apresentadas, convertido em anexos'tío edHaL
OAIAOe RKeBlMENTO DASPROPOSTAS: IS de outubro de 2019. as DSbOOn^.
TIPO: Menor Preço. BASt LEGAI:lei Federal n* &.£S6i/93 e posteriores alterações- O £dítal

e Informações complementarei encontra-se i disoosição dos Interessados na &ala da

PP n. 0243/2019'Objeto: Contratação de emprega espedaraada paraprestação tfeserviços
de confec^ de placas de veículos(Carros e motos} • O^ta: lvlO/19 >is 08X30 hs.
Os Interessados poderão obter informações no Setor de UataçAes de legwnda a

sevta das 07;0Ú As 13;00 horas ou pelo site endereço
álflwnico:
www.pduloafonso.ba.gov.br. informações complen^emares poderão ser obtidas pelos

Interessados no S«tor de licitais ou pelo Fone (75) 32ei*30ll

211/270/224/238X

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Rtbeira do Amparo, em
atendimento ks disposições legais, torna público, para conhecimento dc todos, a reshracSo

de lidtaçiOp na mc^lldade aãmaespecJfkada, e mediante informações » legulr: OBJETO

' f

^j

(Ramais

Comissão Permanente de UciUÇão. situada ã Praça irmã Monlca Maiía Var)Oooster, rfi %l.
Bairro: Centro, de Segunda ã Sexta feira, em dias de eupedleme. no horário das OShOOmln

ãs i3hODmÍn, ao custo dc reprodução gráfica da documentação fornecida no importo dg
ftS 50JW (cinqüenta reaisl pelo telefone. (73)3439-2166 ou pcio efluíl:
l1dtKaordaamparo@gmait.com. Os demais atos resultantes desta ildtação serdo
publicados nos Diário Oficial do Munitfplo de Ribeira do ^paro, disponível ro sito:
dtariodomunici plo.com.br

ítalo DAVI ARACAO RARÔOSA '
FILIPEALEXANDRE LIMA i SiLVA '
Pregoelfos
Cit» dotufrtmo

(«cfcrtaM «D

rWtrino
M0 e^9C»3DZ9]K9»OlS9

Ribeira do Amparo/SA. 24 tfe setembro de 2019.
\

0-

lAINNE HORANNA SANTANA &ANTOS
Presidente da Comissão
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado om.25/09-'20ig| Edição: i86|Seçfio:3i»*)..»iM

Ói^So: Prcfcituras/EMado da Bahra/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N« 4/2019.PMRA
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ribeira do Amparo, em atendimento às
disposições legais, toma público, para conhecimento de todos, a realização de licitação, na modaüdade

acima especificada, e mediante informações a seguir: OBJETO contratação de empresa especializada para
execução de obras de pavimentação e drenagem superficial de ruas na sede do Ivlunicipio de Ribeira do
Amparo/BA, conforme contrato de repasse N® 845179/2017MCÍDADES/CAIXA. projetos básicos e
especificações apresentadas, convertido em anexos do edital
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 15 de outubro de 2019. as oghoomln. TIPO: Menor

Preço. BASE LEGAL; Lei Federal n® 8.666/93 e posteriores alterações- O Edital e informações
complementares encontra-se à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de

e

Licitação, situada à Praça Irmã Monica Maria Van Clooster. n® 51. Bairro: Centro, de Segunda à Sexta feira,
em dias de expediente, no horário das oShoomin às i3hpomin. ao custo de reprodução gráfica da
documentação fornecida no importede R$50,00 (cinqüenta reais), pelo telefone:(75)3439-2166 ou pelo email: licitacaordoamparofigmaiLcom. Os demais atos resultantes desta licitação serão publicados nos
Diário Oficial do Município de Ribeira do Amparo,disponível no site: dlariodomunicipio.com.br

Ribeira do Amparo/BA. 24 de setembro de 2019.
LAINNE HORANNA SANTANA SANTOS
Presidente da Comissão
Esle conteúdo ndo suhsUlui o pubUcsdo aa versão cenj)iud.T

