ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE CONVITE Nº 001/2022-PMRA

QUADRO RESUMO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 058/2022
CONVITE Nº: 001/2022 - PMRA
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
OBRAS
CNPJ Nº: 13.809.405/0001-17.
TIPO: MENOR PREÇO.
FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
O Município de Ribeira do Amparo-BA, através da sua Comissão Permanente de
Licitação, instituída pela portaria nº 001/2022, de 12 de janeiro de 2022 comunica a
todos interessados que receberá e iniciará a abertura dos envelopes contendo
documentação e propostas, alusivas à licitação supra-indicada, que se processará
sob o regime da Lei nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.192/01 e na seguinte data,
horário e local:
2 – RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
Data: 19/08/2022
Horário: 09:30h
Local: Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, Prefeitura Municipal de
Ribeira do Amparo.
3 – OBJETO
Este convite tem por objeto a contratação de empresa para execução de
remanescente de obra visando a conclusão da construção de praça no Povoado
Barrocas, nos termos do convenio nº 176/18 firmado entre o Município e a
CONDER/Estado da Bahia, conforme especificações contidas em anexos deste
edital.
4 – INFORMAÇÕES
Os interessados poderão obter quaisquer informações através da Comissão de
Licitação, de Segunda à Sexta-feira, das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze
horas), nos dias úteis no endereço, acima informado, ou pelo telefone (75) 34392166.
5. VALOR ORÇADO
5.1. O valor global orçado para execução do objeto é de R$ 107.749,22 (cento e
sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), o qual
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
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será o preço máximo admissível para efeito de análise e classificação das
propostas das licitantes.
6 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para atender as despesas decorrentes desta licitação, serão utilizados os recursos
provenientes de:
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
1202 – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
AÇÃO:
1.008 INVESTIMENTOS EM OBRAS ESTRUTURANTES
1.017 MANUTENÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
ELEMENTO DE DESPESA:
44905100 – OBRAS E INSTALAÇÕES
7 – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo máximo de execução dos serviços, objeto desta licitação, será de 3 (três)
meses consecutivos e o prazo contratual será de 6 (seis) meses, contados a partir
da emissão e do conseqüente recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante
vencedor, que poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência das
hipóteses previstas no art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93:
7.1 Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
7.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
7.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração.
7.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela Lei nº. 8.666/93 e fixados no Contrato;
7.5. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
7.6. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis
aos responsáveis.
7.7. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma
de execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de
termo aditivo, devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o
contrato, na forma do §2º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
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8– MULTA DE MORA
01% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, em caso de
descumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no cronograma físicofinanceiro, e desde que a motivo do atraso tenha sido por culpa exclusiva da
Contratada. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos será considerado
como inexecução total do contrato.
9 – PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
9.1 O prazo de validade das propostas não será inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data fixada para o recebimento das mesmas.
10 – CONTRATO
10.1. Convocado, o licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
assinar o Contrato, como previsto no art. 64 da Lei nº. 8.666/93.
10.2. O Contratado deverá manter, durante toda a execução do Contrato,
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as
condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, na forma do art. 55, XIII da
Lei nº. 8.666/93.
10.3. Havendo interesse público e no caso de realização de serviços não previstos
no Projeto inicial, a fatura contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos e supressões, de qualquer ordem, que se
fizerem necessários até os limites fixados na Lei nº. 8.666/93.
11 – PROJETO BÁSICO
11.1 O Projeto Básico, com todas as suas especificações e complementos ao
regular desempenho das obras, além de fazer parte integrante deste Edital, na
forma de Anexo, conforme o art. 40, § 2º da Lei nº. 8.666/93 poderá ser examinado
e adquirido, separadamente, com a Comissão de Licitação Permanente de
Licitação, nos dias e horários estipulados no item IV deste Quadro Resumo.

Ribeira do Amparo/BA, 11 de agosto de 2022.

Jeferson Rodrigues de Macedo
Presidente da C.P.L.
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CONVITE Nº 001/2022 - PMRA
CONDIÇÕES GERAIS:
1. ANEXOS
Integram o presente instrumento convocatório:
ANEXO I – Memorial Descritivo
ANEXO II - Projeto Básico – Planilhas: Resumo Do Empreendimento, Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico, Composição do BDI, Encargos Sociais
ANEXO III - Modelo de Carta Proposta Comercial.
ANEXO IV – Modelo de Declaração da Licitante de Visita ao Local de Execução
da(s) Obra(s).
ANEXO V- Modelo de Procuração.
ANEXO VI - Modelo de Declaração de Empregados Menores.
ANEXO VII - Modelos de Declaração de Impedimento de Licitar com Órgão
Público.2
ANEXO VIII - Modelos de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivos.
ANEXO IX - Modelos de Declaração de Disponibilidade para a Execução do Objeto
do Contrato.
ANEXO X - Modelo de Declaração do Responsável Técnico.
ANEXO XI - Minuta do Contrato
2 - PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da licitação os interessados convidados pela administração
e os demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu
interesse com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas) da entrega dos
envelopes, conforme o art. 22, §3º da Lei nº. 8666/93.
2.2 O licitante poderá acompanhar os atos públicos da licitação, neles manifestarse, solicitar esclarecimentos, consignar em ata o que lhe convier, bem como
apresentar as impugnações e interpor os recursos previstos em lei:
2.2.1. Pessoalmente, no caso de pessoa física;
2.2.2 Através de seu representante legal, no caso de pessoa jurídica, o qual deverá
apresentar o Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração posterior, que
comprove a sua representação;
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2.2.3 Através de procurador, que deverá apresentar instrumento procuratório que
lhe confira poderes para a prática dos atos supramencionados, conforme consta no
Anexo VI deste Edital.
2.2.4. Em todos os casos, o licitante, representante ou procurador deverá
apresentar documento de identidade de fé pública.
2.2.5. A procuração por instrumento particular (Anexo VI) deve ser com firma
reconhecida por autenticidade, outorgada por pessoa jurídica, deverá ser
acompanhada do respectivo Contrato Social, Estatuto ou eventual alteração
posterior, que comprove a representação legal do seu signatário.
2.3. Os interessados que não atenderem às exigências deste item não poderão se
manifestar, resguardado, apenas, o direito de acompanharem a licitação como
ouvintes.
2.4. Não serão admitidos a esta licitação os suspensos, declarados inidôneos ou
impedidos de licitar; os que estiverem em regime de falência, concordata ou
insolvência civil; os que possuam entre seus sócios, dirigentes ou empregados
servidores do órgão interessado ou responsável pela licitação, nos termos do art.
9° da Lei nº. 8.666/93; e os consórcios de empresas, de acordo com o art. 33 da
Lei nº. 8.666/93.
2.5. A Comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte
pelo licitante, empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante
Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, emitida até 90 (noventa)
dias anterior a data da sessão, fora dos envelopes, conforme Art. 8º, da Instrução
Normativa nº 103, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30 de
abril de 2007.
2.6. 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.
3 - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
3.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues no local indicado no item
2 do Quadro Resumo, até o dia e horários fixados para o recebimento dos
mesmos, em dois envelopes - A e B - separados, fechados e lacrados, contendo
na face externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE A
AO
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, Nº 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 – RIBEIRA DO AMPARO – BA
EMPRESA LICITANTE: ___________________________________
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
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DOCUMENTAÇÃO: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
ATT: PRESIDENTE DA C.P.L.
REF. CONVITE N° 001/2022 - PMRA.
ENVELOPE B
AO
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
PRAÇA IRMÃ MÔNICA MARIA VAN CLOOSTER, Nº 51, BAIRRO: CENTRO.
CEP 48.440-000 – RIBEIRA DO AMPARO – BA
EMPRESA LICITANTE: ___________________________________
DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS
ATT: PRESIDENTE DA C.P.L.
REF. CONVITE N° 001/2022 - PMRA.
3.2. Os documentos de habilitação, de acordo com o art. 32 da Lei nº. 8.666/93
poderão ser apresentados em:
3.2.1. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser numerada
sequencialmente, datada e assinada por seu representante legal, devidamente
qualificado e comprovado.
3.2.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
3.2.3. A licitante a seu critério, poderá comparecer o último dia que anteceder a
abertura da licitação, para autenticação dos documentos de habilitação pela
Comissão de Licitação. Tendo em vista aos trabalhos exercidos na sessão e de
maneira a dar celeridade aos procedimentos no curso da sessão, não será
autenticado documentos de habilitação durante a sessão.
4 - HABILITAÇÃO
Para fins de habilitação a este Convite, os licitantes deverão apresentar os
seguintes documentos:
4.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
4.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
4.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.
4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de
prova de diretoria em exercício.
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4.1.4. 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.
4.1.5. Será inabilitada a empresa que apresentar objeto social incompatível com o
objeto desta licitação.
4.1.6. A documentação relativa à habilitação consistirá na apresentação dos
seguintes documentos, sequencialmente numerados, conforme exemplo a seguir:
1/20, 2/20, 3/20 e assim sucessivamente.
4.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
4.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou prova de
inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação, com seus respectivos prazos de validade em vigor.
4.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela RF e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União por elas administrados, inclusive as contribuições
previdenciárias dos empregados e empregadores, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribuições devidas a terceiros. (Redação da Portaria
Nº 1751, de 2 de outubro de 2014 da Secretaria da Receita Federal do Brasil);
4.2.4. Prova de Regularidade para com as Fazendas Estadual (Certidão negativa
de Débitos Estaduais), Municipal do domicílio ou sede da licitante e Trabalhista
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), com seu prazo de validade dentro do
previsto por cada órgão expedidor;
4.2.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (CRF), demonstrando situação regular quanto ao cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei, no seu prazo de validade.
4.2.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
4.2.7. Quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte for declarada
vencedora e haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período a
critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de negativa.
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4.2.8. A não regularização da documentação no prazo acima previsto, implicará em
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultada à Administração convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
4.2.9. Serão admitidas em conformidade com o artigo 206 do Código Tributário
Nacional, certidões positivas com efeitos negativos.
4.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e do seu responsável técnico no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, no Estado de sua sede;
4.3.2. Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução da obra,
acompanhado de registro e quitação junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);
4.3.3. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, engenheiro civil habilitado ou outro profissional habilitado,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado obras e
serviços compatíveis com o objeto desta licitação.
4.3.4. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
4.3.4.1. O Empregado;
4.3.4.2. O Sócio;
4.3.4.3. O Detentor de contrato de prestação de serviço;
4.3.5. A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: “ficha ou livro
de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condição que pertence ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a
condição de sócio do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço
ou da declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada
da anuência deste.
4.3.6. Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será
através do ato constitutivo da mesma.
4.3.7. Declaração de Empregados Menores, na forma do Anexo VII.
4.3.8. Declaração de Impedimento de Licitar com Órgão Público, na forma do
Anexo VIII.
4.3.9. Declaração de superveniência de fato impeditivo, na forma do anexo IX.
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4.3.10. Declaração de disponibilidade para a execução do objeto do contrato, na
forma do anexo X.
4.3.11. Comprovação de que recebeu os documentos, e de que tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação, na forma do Anexo V.
4.3.12. Licença (Alvará) de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, correspondente ao ano de 2022.
4.4 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.4.1. De forma a demonstrar a prova de qualificação econômico-financeira, as
licitantes deverão apresentar:
4.4.2. Comprovação de que possuem capital social registrado ou patrimônio líquido
mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado que seja
adjudicado.
4.4.3. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da
pessoa física.
4.5 – OUTROS ELEMENTOS:
4.5.1. A critério da Comissão, no caso de inabilitação de todos os licitantes,
poderão ser convocados os participantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis,
apresentarem nova documentação, em obediência ao disposto no artigo 48, §3° da
Lei nº. 8.666/93.
5 – PROPOSTAS
5.1. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, em 01 (uma) via,
em papel timbrado da licitante, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas,
devidamente assinada e rubricada em todas as folhas pelo representante legal ou
procurador do licitante, deverá ser cotada em moeda corrente e obrigatoriamente,
conter os seguintes elementos:
5.1.2. Carta-Proposta Comercial, contendo a razão social, endereço e CNPJ da
licitante, indicando expressamente o valor global proposto, prazo de execução não
superior a 30 (trinta) dias, ambos do Quadro Resumo, conforme modelo de CartaProposta Comercial - Anexo IV deste Edital;
5.1.3. Em face do regime de execução das obras e serviços objeto desta licitação
ser Empreitada por Preço Global, a planilha de valor orçado pelo Município quanto
aos seus quantitativos são meramente sugestivos, devendo a Licitante analisar as
reais necessidades para a execução dos serviços a serem contratados quando da
apresentação de sua proposta comercial, devendo ser seguida a estrutura de
itenização constante da Planilha do – Anexo I.
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5.1.4. Cronograma Físico-Financeiro contendo as etapas de execução e
respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras e os
serviços de acordo com os itens constantes da Planilha de Preços do Município e
compatível com o Cronograma de Desembolso Máximo – Anexo I deste Edital.
5.1.5. Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de
Quantitativos e Qualitativos da Licitante deverão incluir todos os custos diretos e
indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais,
impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.
5.1.6. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que
reflitam a variação de custos.
5.1.7. A proposta não poderá apresentar mais de uma cotação para a mesma obra.
5.1.8. Os preços constados nas propostas são definitivos, não sendo aceita
qualquer comunicação posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissão,
por parte do licitante ou de seus prepostos.
5.1.9. Havendo divergência entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro,
e o total será corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a
proposta o valor submetido a cálculo de correção a ser efetuado pelos membros da
Comissão. Havendo, também, divergência entre os preços em algarismos e por
extenso, prevalecerá este último, após as devidas correções, de forma a ser
compatível com o valor correto.
5.2. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, em
conformidade com o art. 43, §6º da Lei nº. 8.666/93.
6 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
6.1. Quando da entrega dos envelopes HABILITAÇÃO - A e PROPOSTA - B, o
licitante ou seu representante legal deverá apresentar, separadamente, à
Comissão, seu credenciamento, na forma do item 2.2, e seus respectivos subitens,
deste Edital.
6.2. Abertos os envelopes de habilitação, os documentos serão examinados e
rubricados pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes, na forma do
art. 43, §2º da Lei nº. 8.666/93.
6.3. A critério da Comissão de Licitação poderão ser analisados de imediato os
documentos de habilitação e anunciado o seu resultado, na forma do art. 43, I da
Lei nº. 8.666/93.
6.4. Aos declarados inabilitados serão devolvidos os envelopes contendo as
propostas, devidamente lacrados, cumprindo o que determina o art. 43, II da Lei nº.
8.666/93, desde que não tenha havido recursos, ou após sua denegação.
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6.5. Divulgado o resultado da habilitação, a Comissão designará dia e hora para a
reunião em que serão abertas as propostas dos concorrentes habilitados,
condicionada esta abertura ao transcurso do prazo sem interposição de recursos
ou ao julgamento destes. Havendo desistência expressa do direito de recorrer por
parte de todos os licitantes, a abertura poderá ser feita imediatamente, de acordo
com o art. 43, III da Lei nº. 8.666/93.
6.6. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento, consoante
determina o art. 43, §5º da Lei nº. 8.666/93.
6.7. Verificação da conformidade das propostas remanescentes com os requisitos
deste Edital, em especial o item 05 e seus subitens, desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis, na forma do art. 43, IV da Lei nº. 8.666/93 e
realização do julgamento e classificação das propostas conformes, de acordo com
o inciso V dos mesmos artigo e Lei aqui mencionados.
6.8. Divulgado o resultado do julgamento, a Comissão adjudicará em nome do
licitante vencedor, condicionada esta adjudicação ao transcurso do prazo sem
interposição de recursos ou ao julgamento destes. Havendo desistência expressa
do direito de recorrer por parte de todos os licitantes, a adjudicação poderá ser
feita imediatamente, de acordo com o art. 43, VI da Lei nº. 8.666/93.
6.9. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, promover quaisquer
diligências destinadas ao esclarecimento ou complementação necessária à
instrução do processo licitatório, vedada à inclusão posterior de documentos, ou
informações que deveriam constar, originariamente, das respectivas propostas, em
conformidade com o art. 43, §3º da Lei nº. 8.666/93.
7 – DO JULGAMENTO
7.1. O preço máximo aceitável terá como parâmetro o valor orçado pelo Município
e constante dos Anexos I deste Edital, na forma do art. 43, IV da Lei nº. 8.666/93.
7.2. De acordo, ainda, com o art. 43, IV c/c art. 48 da Lei nº. 8.666/93 serão
desclassificadas as propostas que:
7.2.1. Não obedecerem às condições estabelecidas neste convite, em especial em
seu item, conforme art. 48, I da Lei nº. 8.666/93;
7.2.2. Cotarem preço superior ao máximo fixado, ou inexequível, na forma do art.
48, II da Lei nº. 8.666/93;
7.2.3. Será considerado inexequível, na forma do art. 48, §1º da Lei nº. 8.666/93, o
preço cotado inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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7.2.3.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orçado pela administração (art. 48, §1º, a da Lei nº. 8.666/93),
ou
7.2.3.2. Valor orçado pela administração (art. 48, §1º, b da Lei nº. 8.666/93).
7.3. Dos licitantes classificados na forma do item supra cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os
itens I e II, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei nº. 8.666/93,
igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da
correspondente proposta, na forma do art. 48, §2º da Lei nº. 8.666/93.
7.4. A critério da Comissão, no caso de desclassificação de todas as propostas,
poderão ser convocados os participantes para, no prazo de 03 (três) dias úteis,
apresentarem novas propostas, em obediência ao disposto no artigo 48, §3° da Lei
nº. 8.666/93.
7.5. Na forma dos arts. 43, inciso V, 44 e 45, § 1º, I da Lei nº. 8.666/93 será
considerado vencedor o licitante que apresentar o menor preço global.
7.6. Em caso de empate, a Comissão fará um sorteio em ato público, de acordo
com o que estabelece o art. 45, §2º da Lei nº. 8.666/93.
7.7. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei
Complementar nº. 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de
melhor preço, de acordo com o §1º dos mesmos artigo e Lei aqui mencionados.
7.8. Para efeito do disposto no subitem 7.7 acima, ocorrendo o empate, serão
adotados os seguintes procedimentos, em atendimento ao art. 45 da Lei
Complementar nº. 123/2006:
7.8.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, I, LC
123/06);
7.8.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem 7.8.1 acima, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.7 deste Edital, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, II, LC 123/06);
7.8.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no
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subitem 7.7 acima, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, III, LC 123/06);
7.8.4. Na hipótese da não classificação das propostas nos termos previstos nos
subitens acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame (art. 45, §1º, LC 123/06);
7.8.5. O disposto nos subitens 7.8.1 a 7.8.2 acima somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte (art. 45, §2º, LC 123/06).
8 - ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA
8.1. O recebimento da obra ora licitada dar-se-á de acordo com o art.73, I, a e b,
§3º da Lei nº. 8.666/93, obedecendo-se ao prazo máximo de 6 (seis) meses.
9 - PENALIDADES:
9.1. O atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará o
contratado ao pagamento da multa de mora estabelecida no item 7 do Quadro
Resumo.
9.2. A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem
efetuados à Contratada, sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos
atrasos verificados.
9.3. Em caso de inexecução, total ou parcial, do contrato, o contratado será
penalizado na forma prevista pelo art. 87 da Lei nº. 8.666/93. O valor das multas
corresponderá à gravidade da infração, até o máximo de 10% (dez por cento) do
valor do empenho, em cada caso.
9.4. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de
empenho no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº. 8.666/93.
O valor da multa, neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.
10 – PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela
Contratada, após supervisão da fiscalização do Município mediante entrega, no
prazo de até 15 (quinze) dias da apresentação, no protocolo do órgão interessado,
da documentação hábil à quitação:
10.1.1. Nota fiscal;
10.1.2. Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas
intermediárias e termo de recebimento provisório da obra, para a parcela final;
10.1.3. Certidão de regularidade Fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual,
Municipal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
10.2. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços
unitários em Reais (R$), obedecidas às parcelas das etapas das obras e serviços
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executados, de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado
pela licitante ou, no caso de fatura única, após a conclusão dos serviços;
10.2.1. As faturas serão encaminhadas à fiscalização da Secretaria de
Administração e Obras, para análise e aprovação e posterior encaminhamento ao
Setor de Finanças para pagamento da execução dos serviços, que disporá de até
15 (quinze) dias para efetivação do pagamento;
10.2.2. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização da Secretaria de
Administração e Obras dos serviços faturados, será de imediato comunicado à
firma contratada para retificação e apresentação da nova fatura escoimada das
causas de seu indeferimento;
10.3. O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos itens 10.1 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
nº. 8.666/93;
10.4. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis
pelo período de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;
10.5. 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 nº. 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 nº. 8.666/93;
10.5.1. 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.
10.6. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos:
10.6.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que
possam, de qualquer forma, prejudicar o Município;
Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do
Contrato;
10.6.2. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e
nos demais Anexos deste Edital;
10.6.3. Erros ou vícios nas faturas.
11 - RECURSOS
11.1. Caberá no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da intimação do ato na
forma do art. 109, §§ 1º e 6º, da Lei 8.666/93, recurso nos casos de (art. 109, I da
Lei nº. 8.666/93):
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11.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante;
11.1.2. Julgamento das propostas;
11.1.3. Anulação ou revogação da licitação;
11.1.4. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;
11.1.5. Rescisão do Contrato, na forma do art. 79, I da Lei nº. 8.666/93.
11.2. Do recurso interposto será dada ciência aos demais licitantes, que poderão
impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, de acordo com o art. 109, §§ 3º e 6º da
Lei nº. 8.666/93, e o seu trâmite se processará na forma e prazos do §4º do mesmo
artigo e Lei aqui mencionados.
11.3. Caberá representação, no mesmo prazo, de decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico na forma
do art. 109, II e §6º da Lei nº. 8.666/93.
11.4. Caberá pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal de
Administração e Obras, no prazo de 10 (dez) dias úteis, na hipótese do art. 87, § 3º
da Lei nº. 8.666/93.
11.5. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do
prazo e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para
responder pela empresa.
11.6. O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.7. Se não reconsiderar sua decisão, a Comissão Permanente de Licitação
encaminhará o recurso devidamente informado à autoridade competente, que
proferirá decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
11.8. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão ser protocolados junto
ao Departamento de Licitações e contratos do Município de Ribeira do Amparo, no
prazo estabelecido no item 11.1 deste instrumento, no horário de 08hs:00min ás
13hs:00min.
11.9. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da
Comissão de Licitação no endereço já citado neste Edital.
11.10. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer ao final
da sessão do Pregão importará na decadência do direito de recurso.
11.11. Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação aquele que os
aceitando sem objeção venha apontar depois do resultado do julgamento, falhas ou
irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
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12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O Município se reserva o direito de revogar esta Licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, na forma do art. 49 da Lei nº. 8.666/93.
12.2. Quaisquer solicitações de informações complementares ou pedidos de
esclarecimentos que se façam necessários à elaboração das propostas deverão
ser formuladas, por escrito, em até 02 (dois) dias antes da data marcada para
abertura da Licitação, ficando desde já entendido que a ausência da resposta não
constituirá motivo para alteração das condições e prazos.
12.3. A Contratada assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas
as obrigações decorrentes das obras, objetos desta Licitação sejam de natureza
trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo a solidariedade do Município,
relativamente a esses encargos inclusive os que, eventualmente, advirem de
prejuízos causados a terceiros.
12.4. Os serviços, objeto deste Convite, poderão ser contratados no todo ou em
parte, sempre subordinado à existência de recursos.
12.5. Só poderá haver subcontratação do objeto contratado por parte da contratada
até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, mediante prévio
consentimento deste Município.
12.6. Não havendo expediente no órgão interessado na data designada para o
recebimento dos envelopes, os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil
subsequente, no mesmo local e hora.
12.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, tomando-se
por base as disposições constantes da Lei nº. 8.666/93, os preceitos do Direito
Público e, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

Ribeira do Amparo/BA, 11 de agosto de 2022.

Jeferson Rodrigues de Macedo
Presidente da CPL

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

16

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO I
ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS E MEMORIAL DESCRITIVO

CONVITE Nº 001/2022-PMRA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de remanescente de obra
visando a conclusão da construção de praça no Povoado Barrocas, nos termos do
convenio nº 176/18 firmado entre o Município e a CONDER/Estado da Bahia,
conforme especificações contidas em anexos deste edital.

(Arquivos disponibilizados por meio magnético)
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ANEXO II

CONVITE Nº 001/2022-PMRA
OBJETO: Contratação de empresa para execução de remanescente de obra
visando a conclusão da construção de praça no Povoado Barrocas, nos termos do
convenio nº 176/18 firmado entre o Município e a CONDER/Estado da Bahia,
conforme especificações contidas em anexos deste edital.
Projeto Básico – Planilhas: Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro,
Encargos Sociais Horista E Mensalista, B.D.I., Projetos. (Arquivos disponibilizados
por meio magnético)

(Arquivos disponibilizados por meio magnético)
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ANEXO III

MODELO - CARTA-PROPOSTA

Ribeira do Amparo, XX de XXXX de 2022.
AO
Município de Ribeira do Amparo/BA.
Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro.
Ref.: CONVITE nº. 001/2022-PMRA.
Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à
licitação em epígrafe, declarando que:
➢ Executaremos as obras e os serviços objeto do CONVITE nº. 001/2022-PMRA,
pelo preço de R$ _____________ (por extenso), no prazo máximo de 03 (três)
meses vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a
mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato
e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela Secretaria
Municipal de Administração e Obras, ao tempo em que, assume inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
elaboração da proposta;
➢ Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta dias) dias
consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e
proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação
de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas
comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus
respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá,
tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
➢ Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem
necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do
Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Secretaria Municipal de
Administração e Obras;
➢ Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as
especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela
perfeita realização dos trabalhos em conformidade com as normas e padrões
desse Município.
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Atenciosamente,
Localidade,____ de __________ de 2022.

_______________________________________
(Nome e assinatura do representante legal)
Nome da Empresa:
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ANEXO IV

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

A empresa XXXXXXXXXXX, por seu Representante Técnico infra-assinado
DECLARA que recebeu da Secretaria de Administração e OBRAS toda a
documentação relativa ao Convite nº. 001/2022, composta do Edital e seus elementos
constitutivos, e que visitou o local onde se realizarão a execução das obras e serviços
objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais
dificuldades para a boa execução das Obras e dos Serviços, como mão de obra,
materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos,
condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc.

Ribeira do Amparo/BA, _____ de __________________ de 2022.

_______________________________________
(nome da empresa)
(Nome do Responsável Técnico)
Engenheiro Civil – CREA nº. _______
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ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO
Ref.: CONVITE N.º 001/2022 – Município de Ribeira do Amparo
OUTORGANTE: {Qualificação da empresa e do represente legal que assinará a
procuração em seu nome (nome, endereço/razão social, etc.)}.
OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado).
OBJETO: Representar a Outorgante no Convite n° 001/2022 – Município de Ribeira
do Amparo.
PODERES: Entregar e receber envelopes contendo os documentos e as propostas,
juntar documentos, assinar atas e termos, tomar deliberações, receber ofícios e
relatórios de julgamentos, firmar declarações, dar ciência e, especialmente, formular
ofertas e lances de preços, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos enfim,
assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato junto a este órgão, relativamente a quaisquer do
convite n° 001/2022.
_____________, _______de __________de 2022.

Assinatura e identificação do declarante
Firma reconhecida em Cartório
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS MENORES
Ref.: CONVITE N.º 001/2022 – Município de Ribeira do Amparo

_________________, inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(ª) _______, portador da Carteira de Identidade nº
________e do CPF nº _______, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
___________________________________
(local e data

_______________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante)

(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR COM ÓRGÃO PÚBLICO

RAZÃO SOCIAL: _____________________________
CNPJ: ______________________________________
Ref.: CONVITE N.º 001/2022 – Município de Ribeira do Amparo.

Declaramos a inexistência de fato impeditiva quanto à habilitação para
participar neste CONVITE, bem como estamos cientes de que devemos declará-los
quando ocorridos durante o certame.
Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor
ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos
termos do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93.
Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

__________,_____ de _______de 2022.
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
Ref.: CONVITE N.º 001/2022 – Município de Ribeira do Amparo.

________________, inscrita no CNPJ nº. _____________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (ª) ________________, portador da Carteira de
Identidade nº. ______________ e do CPF nº. _________________, DECLARA, para
fins do disposto no §2º do art. 32 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado
pela Lei nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos
impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatória, obrigando-se a
declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditiva da
habilitação.

_____________
(data)
_________________________________
(representante legal)
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO
OBJETO DO CONTRATO

Ref.: CONVITE N.º 001/2022 – Município de Ribeira do Amparo

________________, inscrita no CNPJ nº. _____________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (ª) ________________, portador da Carteira de
Identidade nº. ______________ e do CPF nº. _________________, DECLARA que
se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato
decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº.
8.666/93.

_____________
(data)
_________________________________
(representante legal)

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, Centro, CEP: 48.440-000.
TEL: (75) 3439-2166
CNPJ: 13.809.405/0001-17

26

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Ref.: CONVITE N.º 001/2022 – Município de Ribeira do Amparo

________________, inscrita no CNPJ nº. _____________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (ª) ________________, portador da Carteira de
Identidade nº. ______________ e do CPF nº. _________________, DECLARA que o
Senhor ____________, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do
registro nº. _______ no CREA- ____ é integrante do seu QUADRO PERMANENTE
na qualidade de ___________________, conforme comprova mediante
documentação exigida pelo Edital (item 4.3), em anexo, situação essa pela qual o
mesmo aceita participar da licitação CONVITE nº. 001/2022, na qualidade de
Responsável Técnico.
(data)
(Nome e assinatura do representante legal)
(Carteira de Identidade - n°. e órgão expedidor)

CONCORDO em Participar
RESPONSÁVEL TÉCNICO.

do

Convite

nº.

001/2022,

na

qualidade

de

_______________________________
(nome do profissional)
Registro nº ............./D – CREA- .....
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO nº XXX/2022 - PMRA
Termo de Contrato, que entre si celebram, o
Município de Ribeira do Amparo e a empresa
XXXX, decorrente do Convite nº. 001/2022PMRA.
O MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO, ESTADO DA BAHIA, doravante
denominado apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 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 ______________ doravante denominada
CONTRATADA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
sociedade particular, inscrita no CNPJ/MF sob nº __________, com sede na
_____________, na cidade de ____________, Estado de __________ neste ato
representada por ______________, portador do CPF nº ____________, adiante
firmado, consoante os termos do que integra este ajuste, fazem-se presentes para o
fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21
de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
e pela Lei nº 9.854, de 27 de novembro de 1999, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo 058/2022 – CONVITE Nº 001/2022-PMRA e as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA I – DO OBJETO:
1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para execução
de remanescente de obra visando a conclusão da construção de praça no Povoado
Barrocas, nos termos do convenio nº 176/18 firmado entre o Município e a
CONDER/Estado da Bahia, conforme especificações contidas em anexos deste edital
1.2. Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato,
devendo ser observados integralmente o Edital e seus anexos e a proposta elaborada
pela CONTRATADA, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93, passando tais
documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de
direito.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1. A obra, objeto deste Contrato, terá sua Execução Indireta, sob o Regime de
Empreitada por Preço Global.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:
3.1. Pela perfeita integral execução deste Contrato, o Município pagará à Contratada
o valor global de R$ XXXX (XXXXXX).
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3.2. O pagamento será efetuado de acordo com a medição apresentada pela
Contratada, após supervisão da fiscalização da Secretaria de Administração,
mediante entrega, no prazo de até 15 (quinze) dias da apresentação, no protocolo do
órgão interessado, da documentação hábil à quitação:
3.2.1. Nota fiscal;
3.2.2. Relatório de andamento e medição das obras, para as parcelas intermediárias e
termo de recebimento provisório da obra, para a parcela final;
3.2.3. Comprovação de Regularidade por meio de Certidão Fiscal com as Fazendas
Nacional, Estadual, Municipal, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
3.3. As faturas serão apresentadas com indicações das quantidades e preços
unitários em Reais (R$), obedecidas às parcelas das etapas das obras e serviços
executados, de conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela
licitante ou, no caso de fatura única, após a conclusão dos serviços;
3.4. As faturas serão encaminhadas à fiscalização do Município, para análise e
aprovação e posterior encaminhamento à Prefeitura para pagamento da execução
dos serviços, que disporá de até 15 (quinze) dias para efetivação do pagamento;
3.5. Ocorrendo a não aceitação pela fiscalização do Município dos serviços faturados,
será de imediato comunicado à firma contratada para retificação e apresentação da
nova fatura, escoimada das causas de seu indeferimento;
3.6. O não pagamento da fatura no prazo estipulado nos §§ 1º e 3º 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 nº.
8.666/93;
3.7. Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis pelo
período de 12 (doze) meses, contados desde a assinatura do contrato;
3.8. 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 nº. 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, verificadas 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 nº. 8.666/93;
3.9. 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.
3.10. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município, nos seguintes casos:
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3.10.1. Não cumprimento das obrigações da Contratada para com terceiro que
possam, de qualquer forma, prejudicar o Município;
3.10.2. Inadimplência de obrigações da Contratada para com o Município por conta do
Contrato;
3.10.3. Não cumprimento do disposto nas Instruções fornecidas pelo Município e nos
demais Anexos deste Edital;
3.10.4. Erros ou vícios nas faturas.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA:
4.1. O prazo máximo de execução dos serviços é de 03 (três) meses, objeto deste
Contrato, será de 06 (seis) meses, contados a partir da emissão e do consequente
recebimento da Ordem de Serviço pelo licitante vencedor, que poderá ser,
excepcionalmente, prorrogado na ocorrência de algumas das hipóteses, de acordo
com o art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93:
4.1.2. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
4.1.3. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
4.1.4. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administração;
4.1.5. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela Lei nº. 8.666/93 e fixados no Contrato;
4.1.6. Impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
4.1.7. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos
responsáveis.
4.2. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de
execução poderá ser prorrogado por igual período, mediante a celebração de termo
aditivo, devidamente justificado pela autoridade competente para celebrar o contrato,
na forma do §2º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.
4.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o dia do vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos
referidos neste Contrato em dia de expediente no Município, e considerar-se-ão os
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
CLÁUSULA QUINTA:
5.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste Contrato
correrão por conta da Dotação Orçamentária abaixo especificada:
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UNIDADE ORÇAMENTARIA:
xxxx
AÇÃO:
xxxxxx
ELEMENTO DE DESPESA:
xxxxx
CLÁUSULA SEXTA – DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, se obriga a:
6.1.2. Acompanhar, controlar e analisar a execução das obras quanto à eficiência,
eficácia e a efetividade na realização dos serviços prestados;
6.1.3. Observar para que, durante toda a vigência do Contrato, seja mantida a
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada;
6.1.4. Indicar os seus representantes responsáveis pelo acompanhamento,
supervisão e controle do objeto deste Contrato;
6.1.5. Notificar à Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução das obras, fixando prazo para as devidas correções;
6.1.6. Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.
6.2. A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, se obriga a:
6.2.1. Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
6.2.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que, a
critério do Município, se façam necessários nas obras e serviços, objeto deste
Contrato, até os limites fixados no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93;
6.2.3. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;
6.2.4. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigações decorrentes da execução deste Contrato sejam essas de natureza
trabalhista, previdenciária, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do Município,
relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de
prejuízos causados a terceiros;
6.2.5. Manter no escritório da obra o livro de ocorrências de obras, onde serão
anotadas todas as ocorrências havidas na execução dos serviços, livro este que será
assinado semanalmente pelo responsável técnico da Contratada e pelo engenheiro
fiscal da obra;
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6.2.6. Manter, durante toda execução do Contrato, as condições inicialmente
pactuadas de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.3. Será assegurada ao Município a fiscalização na execução dos trabalhos
contratados, comprometendo-se a Contratada a fornecer informações, dados e
elementos que lhe forem requisitados pela Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1. Ao atraso no cumprimento de qualquer obrigação assumida, será aplicada multa
de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, e em caso de
descumprimento de cada um dos prazos parciais previstos no cronograma físicofinanceiro, e desde que a motivo do atraso tenha sido por culpa exclusiva da
Contratada, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela fiscalização da
Contratante. O atraso superior a 30 (trinta) dias consecutivos será considerado como
inexecução total do contrato.
7.2. A multa prevista no item anterior será deduzida dos pagamentos a serem
efetuados à Contratada, sendo restituída na hipótese de ocorrer a recuperação dos
atrasos verificados.
7.3. Caberá, ainda, a aplicação dessa multa nos seguintes casos:
7.3.1. Não executar as obras de acordo com o projeto, especificação e normas
técnicas vigentes;
7.3.2. Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;
7.3.4Por transferência de Contrato, a Contratada fica sujeita a multa de 10% (dez por
cento) do valor deste Termo se o transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem
prévia autorização da Contratante.
7.4. Serão considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o
atraso na entrega da obra contratada decorrer de:
7.4.1. Período excepcional de chuva;
7.4.2. Ordem escrita para paralisar ou restringir a execução dos trabalhos, de
interesse da Contratante;
7.4.3. Falta de elemento técnico, quando o fornecimento deles couber à Contratante.
7.5. No caso de ficar comprovada a existência de irregularidades ou ocorrer
inadimplemento contratual que possa ser responsabilizada a Contratada, e, ainda, em
caso de inexecução, total ou parcial, do contrato, o Contratante poderá aplicar à
Contratada as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a
prévia defesa:
7.5.1. Advertência;
7.5.2. Multa de 01% (um por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado na obra;
7.5.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;
7.5.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
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7.5.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
7.6. Nas mesmas penalidades incorrerá o adjudicatário que não retirar a nota de
empenho no prazo estabelecido, conforme estabelece o art. 64 da Lei nº. 8.666/93.
7.7. O valor da multa, neste caso, será de 10% (dez por cento) do valor adjudicado.
7.8. A inexecução total ou parcial das obras objeto desta Licitação ensejará sua
rescisão, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:
8.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato, além das penalidades constantes da
cláusula anterior, ensejará a sua rescisão por ato unilateral e escrito da Contratante,
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei nº. 8.666/93 na
forma do art. 79 da mesma Lei.
8.2. Quando a rescisão ocorrer, com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei
supracitada, sem que tenha havido culpa da Contratada, será esta ressarcida dos
prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, conforme preceitua o § 2º
do art. 79 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE
RESCISÃO:
9.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a Contratada
reconhece, de logo, o direito da Contratante de adotar, no que couberem, as medidas
previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO
CONTRATO E OS CASOS OMISSOS.
10.1. O presente Contrato fundamenta-se:
10.1.2. Nos termos do Convite nº. 001/2022 que, simultaneamente:
10.1.3. Constam do Processo Administrativo nº 058/2022 que o originou;
10.1.4. Não contrariem o interesse público;
10.1.5. Nas demais determinações da Lei 8.666/93;
10.1.6. Nos preceitos do Direito Público;
10.1.7. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposições do Direito Privado.
10.2. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em
decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na
ocasião, Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES:
11.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos
estipulados no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, desde que devidamente comprovados.
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11.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no
art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.
11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta
condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de
acordo com o art. 65, §2º, II da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO:
12.1. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da
execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são
adequados para garantir a qualidade desejada.
12.2. A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais.
12.3. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA:
13.1. Em consonância com o art. 73, I da Lei nº. 8.666/93, o objeto deste Contrato
será recebido:
13.1.2. Provisoriamente, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias de
comunicação escrita do Contratado;
13.1.3. 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 nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇOES GERAIS E FINAIS:
14.1. Com a prévia e expressa aprovação do Município, sem perda das
responsabilidades contratuais e legais, a Contratada poderá subcontratar parte das
obras e dos serviços deste Contrato, respeitado o limite máximo de 40% (quarenta
por cento) do valor contratado.
14.1.2. A subcontratação não altera os direitos e as obrigações da Contratada perante
o Município.
14.2. Para a execução deste Contrato, o Município poderá designar, por ato da
Diretoria a que se vincula este Contrato, um Engenheiro como seu representante,
com a competência de Gestor de Contrato do Município, que, dentre outras
atribuições, anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
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execução das obras e serviços objeto deste Contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
14.3. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no
ato de designação, deverá o Gestor de Contrato do Município poderá solicitar aos
seus superiores hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.
14.4. Durante a execução deste Contrato, o Município poderá exigir da Contratada
seguro para garantia de pessoas e bens, para um bom e perfeito desenvolvimento
dos trabalhos contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execução das
obras e dos serviços, objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cipó, Distrito Judiciário de Ribeira do Amparo,
Estado da Bahia, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que seja
para dirimir as questões derivadas deste contrato.
15.2. E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente
outras disposições legais e regulamentos sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ribeira do Amparo/BA, ___ de _________ de 2022.

__________________________
CONTRATANTE

_______________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome: __________________________ ______ CPF: _______________
Nome: ________________________________ CPF: _______________
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MEMORIAL DESCRITIVO
PRAÇA DE BARROCAS

Projeto de Urbanização da Praça de Barrocas
Área: 4762.49m²
Município: Ribeira do Amparo - Bahia

O projeto da Praça de Barrocas, tem como objetivo a construção de espaços verdes,
com sombreamento, um parque infantil para atender a demanda de pais com seus filhos,
academia pública, quadra de areia e um espaço para eventos. No projeto estarão
presentes também um quiosque para alimentação do público, bem como disposição de
bancos para o conforto dos mesmos. A proposta é trazer um espaço que seja
aconchegante e que proporcione aos usuários uma boa referência de local, o que
contribuirá para uma melhor qualidade de vida da população no que diz respeito ao lazer,
especialmente das crianças, idosos e portadores de necessidades especiais, por conta
da utilização de equipamentos de acordo com as normas de acessibilidade, facilitando a
circulação e adaptação dos mesmos.
O objetivo principal é a criação de um novo ponto atrativo para a população da Cidade,
a ser visto como um aprazível e desejado local de convivência por todos.

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA DE ADM E OBRAS

4.0 CAMPO DE AREIA
4.6 Trave de futebol de campo.

7.0 MOBILIÁRIO URBANO
Os equipamentos deverão ser instalados em acordo com os projetos obedecendo às
normas dos fabricantes.

7.2 Lixeira

Lixeira de coletas de resíduos, com capacidade de 50L. Os cestos serão de plástico
polietileno de alta densidade com proteção UV e estrutura metálica confeccionada em
aço carbono 1020 galvanizado com pintura epóxi na cor preto. Possui sistema de
fechadura e chave para manter a lixeira fixa, dificultando roubo e atos de vandalismo,
permitindo assim que a tampa da lixeira fique fixa na estrutura do conjunto. Com isso, o
corpo da lixeira pode ser facilmente removido, dispensando o uso de sacos de lixo e
permitindo que sua higienização seja mais prática e muito mais eficiente. São produzidas
de acordo com as mais rigorosas normas da vigilância sanitária, trazendo segurança,
confiabilidade e durabilidade, com a garantia de ser o melhor produto do mercado em
sua categoria. Dimensões: 43cm x 75cm x 37cm.
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7.1 Banco de Madeira com Estrutura de Ferro

Os bancos serão confeccionados em madeira e ferro, contendo a seguinte descrição:
sua armação “pés confeccionados em ferro fundido, seu assento e encosto
confeccionado em peças de madeira de lei, com as seguintes dimensões: Para o assento
serão necessárias 05 peças de madeira, com extensão de 1,50m e largura de 30cm;
sendo afixadas com parafusos de aço tipo francês de 5,16” X 2,5cm, com polcas e
arruelas. Para o encosto serão necessárias 05 peças de madeira, com extensão de
1,50m, sendo afixadas com parafusos de aço tipo francês de 5,16” X 2,5cm, com polcas
e arruelas.

8.0 ACADEMIA

8.1. Rodas De Ombro
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Equipamento que proporciona amplitude dos movimentos dos ombros e braços
melhorando a coordenação motora. Confeccionado em tubo redondo de 3 1/2" chapa 14,
possuindo pegadas emborrachadas e indicação de execução do exercício no aparelho.

8.2 Abdominal Duplo

Equipamentos para abdominais que permita a prática de 2 (dois) usuários ao mesmo
tempo. Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura
secundária em tubo de 1 ¼” na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado
para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com
acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas a quente. Montagem dos
equipamentos pelo fornecedor, pintura em poliéster apropriada para uso externo,
pegadas emborrachadas com borracha de alta resistência apropriada para uso externo,
parafuso 3/4x1” zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de
240mmx1/4 com orifício de fixação, solda por processo MIG.
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8.3 Extensão Lombar

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x
1,50 mm; 1’ x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado (73 mm x 58,98 mm). Chapas de
aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de
pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange
de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no
mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço trefilado
de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido
interno em plástico injetado de no mínimo 3’ ½’ com acabamento esférico acompanhando
a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares,
instruções de utilização e dados da fabricante. Equipamento para a prática de até 2
usuários simultaneamente.
9.0 PARQUE INFANTIL
9.1 Casinha com escorregador grande
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Construído em tronco de eucalipto do tipo citriodora com tratamento em autoclave.
Composto por 01 escada com apoios e 01 prancha de escorregar com face lisa, não
contendo farpas, devidamente emparelhadas, isentas de bordas, saliências, rebarbas ou
irregularidades, garantindo segurança do uso de tal equipamento.

9.2 Balanço

Acabamentos curvados e arredondados, livres de arestas, revestido em pintura colorida
ou aplicação de verniz. Cadeira em madeira, cadeira com encosto ou cadeira sem
encosto fica a escolha do projeto.

9.3 Gangorra
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Confeccionado em eucalipto auto clavado, com suporte para as mãos em tubo industrial
de 1” com parede de 2,00mm, com parafusos galvanizados. medindo 1,50m de largura
x 0,50cm de altura x 2,80m de comprimento, sendo a pintura em esmalte sintético nas
cores: amarelo ouro, vermelho vivo e azul França ou na cor natural com verniz brilhante.

10.0 URBANIZAÇÃO
As áreas reservadas para o plantio de espécies vegetais e consideradas como áreas
permeáveis

representam

boa

parte

dos

espaços

da

praça,

revelando-se

consequentemente como um dos seus componentes essenciais.
O tratamento paisagístico deverá atender aos requisitos de estética e de funcionalidade.
Deverão ser considerados como elementos referenciais:

10.1 Deve ser priorizado o uso de mudas de vegetação nativa da região.
10.1.1 O solo deverá ser analisado previamente e caso ocorra deficiência em suas
propriedades físicas será aditivado com produtos corretivos e ou fertilizantes, após
descompactação dos mesmos.

10.2 Grama Esmeralda
10.2.1. As placas de grama deverão ser aplicadas após limpeza e nivelamento do
terreno, perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade,
5cm abaixo do nível da calçada.
10.2.2. Fazer cobertura de adubo orgânico nas primeiras fases de plantio.
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10.3. Arvores
Para plantação de árvores, deverão ser abertas covas de 0,80 x 0,80 x 0,80m. Se o
terreno for de solo ruim ou resultante de aterro, contendo restos de material de
construção, essas covas deverão ser preenchidas com terra de boa qualidade. Caso
contrário, o solo removido da cova deverá ser reaproveitado.

10.4 Correção do solo
Incorporar ao solo 256g/cova de calcário dolomítico, deixando reagir por 15 dias, no
mínimo, antes de iniciar a adubação.
10.4.1 Adubação orgânica e química
a) 156l/cova de composto orgânico curtido e peneirado.
b) 256g/cova de adubo mineral granulado NPK, na fórmula 10-20-10.

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11.1 LIMPEZA FINAL
Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos
de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não
danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado
em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.
Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente
na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de manchas, o que
deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os materiais; melhor ainda
será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais que as
provoquem ainda estejam úmidos.

12.0 DIVERSOS
12.1Tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2”, com revestimento.
12.2 Instalação de forro de pvc no quioque.
12.3 Colocação de lavatório louça branca suspenso nos banheiros.
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12.4 Colocação de torneira nos banheiros.
12.5 Colocação de vaso sanitário nos banheiros.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0
1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em chapa de aço galvanizado
Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
Instalação provisória de água
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016
Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e
estrutura de madeira pontaleteada
Locação de praças com piquetes de madeira

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.0
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

PAVIMENTAÇÃO
Regularização Manual
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural,
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização
de base
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada
em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viário). af_06/2016
Fornecimento e assentamento de mini guia
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado.
af_07/2016

UNID

QUANT

CONTRATUAL
PREÇO

3.1.1

3.2.2

m²

0,00

319,96

R$

-

R$

-

R$

-

0,00

1.827,21

R$

-

R$

-

R$

-

UNID.

0,00

774,71

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

509,74

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

24,86

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

R$
R$

-

R$

-

R$

-

0,61
SUB-TOTAL ITEM 1.0

3.3.2
3.3.3

3.3.4

3.3.5

-

m²

0,00

4,12

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

83,32

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

74,16

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

47,17

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

7,69

R$

-

R$

-

R$

-

m³

0,00

511,17

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

QUIOSQUE MULTIUSO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas
corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

m²

0,00

5,14

MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3
Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia
pavimentada ( para distâncias superiores a 4 km)
INFRAESTRUTURA
Escavação manual de valas. af_03/2016
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.
af_04/2016
Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive
escoramento
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando
aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando
aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

R$

-

R$

-

m³

0,00

22,67

R$

-

R$

-

R$

-

m³xkm

0,00

1,60

R$

-

R$

-

R$

-

SUB-TOTAL ITEM 3.2
3.3
3.3.1

TOTAL

UNID.

SUB-TOTAL ITEM 3.1
3.2
3.2.1

UNITÁRIO

TOTAL

SUB-TOTAL ITEM 2.0
3.0
3.1

REEQUILIBRIO
PREÇO

UNITÁRIO

R$

-

m³

0,00

68,67

R$

-

R$

-

R$

-

m³

0,00

28,48

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

34,76

R$

-

R$

-

R$

-

kg

0,00

14,10

R$

-

R$

-

R$

-

kg

0,00

10,99

R$

-

R$

-

R$

-

3.3.6

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/
brita 1) - preparo manual. af_07/2016

m³

0,00

411,73

R$

-

R$

-

R$

-

3.3.7

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. af_12/2015

m³

0,00

395,91

R$

-

R$

-

R$

-

m³

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

3.3.8

185,97
SUB-TOTAL ITEM 3.3

3.3.9
3.3.9.1

3.3.9.2

MANILHA DE CONCRETO
Argamassa traço 1:1,5:7,5 (cimento, cal e areia média) para
emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação,
preparo manual. af_06/2014
Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e
lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

3.4.1

3.4.2

3.4.3

SUPERESTRUTURA
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira
compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando
aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando
aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

-

m³

0,00

561,33

R$

-

R$

-

R$

-

m³

0,00

1.661,05

R$

-

R$

-

R$

-

SUB-TOTAL ITEM 3.3.9
3.4

R$

R$

-

m²

0,00

82,61

R$

-

R$

-

R$

-

kg

0,00

14,10

R$

-

R$

-

R$

-

kg

0,00

10,99

R$

-

R$

-

R$

-

3.4.4

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³

0,00

395,91

R$

-

R$

-

R$

-

3.4.5

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de
concreto em estruturas. af_12/2015
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25
a 30cm

m³

0,00

185,97

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

3.4.6

224,67
SUB-TOTAL ITEM 3.4

3.5

ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO

R$

-

3.5.1

3.5.2
3.5.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor
que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. af_06/2014
Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016
Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016

m²

0,00

80,39

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

29,47

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

23,73
SUB-TOTAL ITEM 3.5

3.6

3.6.1

R$

-

ESQUADRIAS
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos:
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com
execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015

un

0,00

839,64

R$

-

R$

-

R$

-

3.6.2

Janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de abrir,
c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens e vidros

m²

0,00

520,16

R$

-

R$

-

R$

-

3.6.3

m²

0,00

690,98

R$

-

R$

-

R$

-

cj

0,00

282,90

R$

-

R$

-

R$

-

3.6.5

Janela em madeira de lei, tipo mexicana, de abrir, com batentes e
2 jogos de aliza, exclusive ferragens
Conjunto de ferragens para janela em madeira, de abrir, duas
folhas, acabamento cromado
Vidro liso comum transparente, espessura 3mm

m²

0,00

R$
R$

-

R$

-

R$

-

3.7

COBERTURA

3.7.1

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com
mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016

3.6.4

3.7.2

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para
telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica
ou de concreto, incluso transporte vertical. af_12/2015

123,70
SUB-TOTAL ITEM 3.6

m²

0,00

35,22

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

76,90

R$

-

R$

-

R$

-

24,46

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

3.7.3

Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com
argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com
mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016

m

0,00

3.7.4

Forro de madeira pinho, em réguas 10 cm, inclusive
madeiramento de suporte (sarrafo), instalado

m²

0,00

89,85
SUB-TOTAL ITEM 3.7

3.8
3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4
3.8.5

3.8.6

3.8.7
3.9

3.9.2

3.9.3

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão
polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

3.10.2
3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.10.6

3.10.7

3.10.8

-

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço
1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com
área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de
taliscas. af_06/2014
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.
af_06/2014
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,
duas demãos. af_06/2014
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de
massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo
esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes
de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014
Revestimento em placa cerâmica para fachada - 37x59 Arielle tipo madeira

m²

0,00

4,51

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

39,20

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

39,32

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

11,80

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

13,75

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

49,44

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

122,87

PISOS
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura
de 3 cm. af_07_2016
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5,
Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou
similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto
regularização de base/emboço
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura
4cm. af_06/2014
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)
Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e
instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
af_12/2014
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica,
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de
esgoto sanitário. af_12/2014
Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
af_12/2014

R$

-

m²

0,00

14,31

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

43,46

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

47,57

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

336,29

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

417,75

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

16,69

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

24,19

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

41,68

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

48,51

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

26,24

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

47,22

R$

-

R$

-

R$

-

SUB-TOTAL ITEM 3.9
3.10
3.10.1

R$

REVESTIMENTOS/PINTURA EXTERNOS E INTERNOS

SUB-TOTAL ITEM 3.8
3.9.1

-

R$

-

3.10.9

3.10.10

3.10.11

3.10.12

3.10.13
3.10.14
3.10.15

3.10.16

3.10.17

3.10.18

3.10.19

Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
af_12/2014
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.
af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm
=100 x 50mm
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou
ventilação. af_12/2014
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário. af_12/2014
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm
x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.
af_06/2016
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn
25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014

un

0,00

27,05

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

7,00

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

9,17

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

7,12

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

38,73

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

29,65

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

11,20

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

10,38

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

20,02

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

23,48

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

6,10

R$

-

R$

-

R$

-

3.10.20

Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de
água - fornecimento e instalação. af_12/2014

un

0,00

5,60

R$

-

R$

-

R$

-

3.10.21

Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

un

0,00

6,06

R$

-

R$

-

R$

-

3.10.22

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x
1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_12/2014

un

0,00

5,50

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

13,01

R$

-

R$

-

R$

-

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de
água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x
1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e
instalação. af_12/2014
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e
instalado em ramal de água. af_12/2014
Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas
(v=600 litros)
Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x
1,00 x 2,00 m
Sumidouro paredes blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas
de 1,00 x 1,00 x 0,80 m

un

0,00

11,29

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

19,17

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

36,78

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

615,05

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

7.229,90

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

3.10.23

3.10.24

3.10.25
3.10.26
3.10.27
3.10.28
3.10.29

929,85
SUB-TOTAL ITEM 3.10

3.11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.11.1

Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em
parede - fornecimento e instalação. af_12/2015
Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de
concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e
aterramento.

3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.11.5
3.11.6

Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura
Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento
e instalação. af_12/2015
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.
af_12/2015
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa,
incl.reator partida rápida e lampada

R$

-

un

0,00

12,85

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

1.121,45

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

642,17

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

7,75

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

5,72

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

69,02

R$

-

3.11.7

Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa,
incl.reator eletronico e lampadas

un

0,00

81,07

R$

-

R$

-

R$

3.11.8

Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w,
inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar

un

0,00

333,65

R$

-

R$

-

R$

-

3.11.9

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

un

0,00

21,49

R$

-

R$

-

R$

-

3.11.10

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 14
disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

un

0,00

303,10

R$

-

R$

-

R$

-

3.11.11

Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

un

0,00

27,44

R$

-

R$

-

R$

-

3.11.12

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e
placa - fornecimento e instalação. af_12/2015
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a fornecimento e instalação. af_04/2016

un

0,00

35,91

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

11,52

R$

-

R$

-

R$

-

3.11.14

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a fornecimento e instalação. af_04/2016

un

0,00

22,59

R$

-

R$

-

R$

-

3.11.15

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

m

0,00

2,59

R$

-

R$

-

R$

-

3.11.13

3.11.16

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

m

0,00

5,50
SUB-TOTAL ITEM 3.11

3.12

BANCADA

3.12.1

Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 para pia
ou lavatório

3.12.2
3.12.3

Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em
bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca
ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de
plástico ou similares
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm

R$

-

R$

R$

-

-

R$

-

R$

-

m

0,00

140,12

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

843,31

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

R$
R$

-

R$

-

R$
R$

-

267,22
SUB-TOTAL ITEM 3.12

-

4.0

CAMPO DE AREIA

4.1

Escavação manual de valas. af_03/2016

m³

0,00

68,67

R$

-

R$

-

R$

-

4.2
4.3

Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada
Lastro de areia

m³
m³

0,00
0,00

612,54
107,36

R$
R$

-

R$
R$

-

R$
R$

-

m²

0,00

203,18

R$

-

R$

-

R$

-

m²

0,00

365,14

R$

-

R$

-

par

1,00

4.6

Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2",
com revestimento, mais 3 fios de arame farpado, fixada com
estacas de concreto armado 10x10x300 cm (ponta virada) a cada
2.00 m, altura útil 2.20 m, inclusive fundação
Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira
1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada
d=1"
Trave para futebol de campo

5.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
un

0,00

331,22

R$

5.1

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica,
para 18 disjuntores termomagneticos monopolares, com
barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao

un

0,00

1.177,92

un

0,00

5.4

Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em
chapa galvaniz., medindo:600x500x200cm, exclusive disjuntores
Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico
contínuo reto, diâmtero superior de 60,3mm, diâmtero da base
114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei
iluminação ou similar
Fornecimento de braço reto para luminária pública padrão
Energisa 1 x 1,00 m

un

5.5
5.6

Luminaria fechada para iluminacao publica - lampadas de
250/500w - fornecimento e instalacao (excluindo lampadas)
Lâmpada vapor metálico de 250 w

5.7
5.8

Poste de aço galvanizado cônico 12m, com 4 refletores de 400W
Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa

5.9

5.11

Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a fornecimento e instalação. af_04/2016
Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu linha branca), curva C, corrente 5KA

5.12

4.4

4.5

R$

3.415,77

R$
R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

1.771,99

R$

-

R$

-

R$

-

0,00

34,90

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

246,76

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

42,12

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

8.739,10

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

50,29

R$

-

R$

-

R$

-

m

0,00

6,09

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

11,52

R$

-

R$

-

R$

-

un

0,00

34,69

R$

-

R$

-

R$

-

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

m

0,00

6,04

R$

-

R$

-

R$

-

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

m

0,00

14,21

R$

-

R$

-

R$

-

5.13

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

m

0,00

5,52

R$

-

R$

-

R$

-

5.14

R$

-

6.0

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

m

0,00

20,02

R$

-

R$

-

R$

-

6.1

un

0,00

8,22

R$

-

R$

-

R$

-

6.3

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e
instalado em ramal de água. af_12/2014

un

0,00

36,78

R$

-

R$

-

R$

-

6.4

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar

un

0,00

61,03

R$

-

R$

-

R$

-

6.5

Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação.
af_11/2016

un

0,00

R$

-

R$

-

R$

-

R$

-

5.2

5.3

5.10

3.025,60
SUB-TOTAL ITEM 4.0

SUB-TOTAL ITEM 5.0

6.2

160,77
SUB-TOTAL ITEM 6.0

R$
R$

3.025,60
3.025,60

R$

R$

-

-

7.0

MOBILIÁRIO URBANO
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro
fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura

un

12,00

1.239,40

R$

14.872,80

R$

7.1

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte
(poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

un

5,00

390,94

R$

1.954,70

R$

329,62

7.2

R$

16.827,50

8.0
8.1

ACADEMIA
Equipamento de ginástica - abdominal duplo

un

2,00

4.451,13

R$

8.902,26

R$

3.420,97

un

2,00

1.971,22

R$

3.942,44

R$

un

2,00

972,48

R$

1.944,96

un

2,00

R$
R$

5.908,44
20.698,10

SUB-TOTAL ITEM 7.0

1.100,00 R$

3.415,77
3.415,77

13.200,00

R$

1.648,10

R$

14.848,10

R$

6.841,94

2.057,14

R$

4.114,28

R$

837,14

R$

1.674,28

R$

2.849,21

R$
R$

5.698,42
18.328,92

8.3
8.4

Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2",
conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar
Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv.
ø=1 1/2", Sergipark ou similar
Equipamento de ginástica - elíptico

9.0

PARQUE INFANTIL

9.1

Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou
similar

un

1,00

2.707,43

R$

2.707,43

R$

2.800,30

R$

2.800,30

9.2

Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark
ou similar)

un

1,00

2.382,53

R$

2.382,53

R$

3.990,00

R$

3.990,00

8.2

2.954,22
SUB-TOTAL ITEM 8.0

9.3

Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)

un

1,00

2.226,11
SUB-TOTAL ITEM 9.0

10.0
10.1
10.2

URBANIZAÇÃO
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio
Plantio de arvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm

11.0
11.1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Limpeza final da obra

12.0

DIVERSOS

12.1

R$

2.226,11

R$

7.316,07

R$

m2

289,41

17,71

R$

5.125,45

un

8,00

123,90

R$

991,20

SUB-TOTAL ITEM 10.0

R$

6.116,65

1,42
SUB-TOTAL ITEM 11.0

R$
R$

6.762,74
6.762,74

R$

R$
R$

2.465,00

21,93
153,59

R$

2.465,00

R$

9.255,30

R$

6.346,76

R$

1.228,72

R$

7.575,48

2,17

R$
R$

10.334,60
10.334,60

m²

4.762,49

tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", com
revestimento.(ORSE)

m²

372,00

54,47

R$

20.262,84

R$

111,91

R$

41.630,52

m²

9,56

51,05

R$

488,04

R$

106,45

R$

1.017,66

un

2,00

105,95

R$

211,90

R$

133,24

R$

266,48

12.3

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DEFIXAÇÃO.(SINAPI)
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.(SINAPI)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(SINAPI)

un

2,00

69,26

R$

138,52

R$

114,76

R$

229,52

12.4

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGAT E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(SINAPI)

un

2,00

379,22

R$

758,44

R$

423,43

R$

846,86

12.5

R$
R$

21.859,74
82.606,39

R$
R$

43.991,04
107.749,22

12.2

SUB-TOTAL ITEM 11.0
TOTAL

________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMILE DE JESUS RESENDE
CREA-BA: 3000098870BA

Estado da Bahia
PREFEITURA DE RIBEIRA DO AMPARO
SECRETARIA DE ADM E OBRAS
02/06/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO META FÍSICA
01 – NOME DA ENTIDADE PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO

ITEM
01
1.0
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.3.9
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10
11
12

NATUREZA DO SERVIÇO
PRAÇA BARROCAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
PAVIMENTAÇÃO
QUIOSQUE MULTIUSO
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA E
INFRAESTRUTURA
MANILHA DE CONCRETO
SUPERESTRUTURA
ALVENARIA ESTRUTURAL E DE
VEDAÇÃO
ESQUADRIAS
COBERTURA
REVESTIMENTOS/ PINTTURA
EXTERNOS E INTERNOS
PISOS
INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
BANCADAS
CAMPO DE AREIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES
MOBILIÁRIO URBANO
ACADEMIA
PARQUE INFANTIL
URBANIZAÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DIVERSOS
TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO BARROCAS

TOTAL

R$

3.415,77

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

14.848,10
18.328,92
9.255,30
7.575,48
10.334,60
43.991,04
107.749,22
107.749,22

1 MÊS

R$

%

3.415,77

100%

18.328,92

100%

2.355,34
24.100,03
24.100,03

2 MÊS

%

R$ 14.848,10

100%

R$
R$
R$

9.255,30
7.575,48
5.167,30

100%
100%
50%

5%
22,37% R$ 36.846,18
22,37% R$ 60.946,21

34,20%
56,56%

3 MÊS

5.167,30
41.635,70
46.803,01
107.749,22

%

50%
95%
43,44%
100%

