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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

ADJUDICAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

O Prefeito Municipal torna público, nos termos da Lei nº Lei nº 8.666/93, a ADJUDICAÇÃO da Tomada de Preços
nº 010/2021 realizadas nos dias 14/01/2022 e 18/02/2022, na Sede da Prefeitura Municipal para Contratação de
Engenharia para prestação de serviços de Construção de Praça da Creche Casulo no Município, tendo como
vencedora a seguinte licitante: JARBAS ROCHA SANTANA EIRELI (CNPJ: 11.634.022/0001-20). Valor Global: R$
1.012.020,15 (um milhão doze mil vinte reais e quinze centavos). Belo Campo-Ba, 24 de Maio de 2022. José
Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DO TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021

O Prefeito Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público o Resultado e
HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 010/2021 realizadas nos dias 14/01/2022 e 18/02/2022, na Sede da
Prefeitura Municipal para Contratação de Engenharia para prestação de serviços de Construção de Praça da
Creche Casulo no Município, tendo como vencedora a seguinte licitante: JARBAS ROCHA SANTANA EIRELI
(CNPJ: 11.634.022/0001-20). Valor Global: R$ 1.012.020,15 (um milhão doze mil vinte reais e quinze centavos).
Belo Campo-Ba, 24/05/2022. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.
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RESUMO DE CONTRATO Nº 012-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Jarbas Rocha Santana EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços de Construção de Praça da Creche Casulo no Município.
Valor do contrato: R$ 1.012.020,15 (um milhão doze mil vinte reais e quinze centavos).
Data de Assinatura: 25 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 08 (oito) meses.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 010/2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações,
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões
Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em
vigor.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 076/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 09/06/2022
HORA: 08:30h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia.
VIII - OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de
Pavimentação de Vias públicas na Sede do Município, conforme especificações constantes nos Anexos deste
Edital.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias:
1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).
X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua
apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores.
11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores.
10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
10.1.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal
de Belo Campo-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante
poderá comprovar com os originais em mãos. Obs.: não serão aceitos como válidos neste processo
autenticações realizadas por empresas privadas que não sejam cartórios.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma
hipótese a Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10.4 - Considerando o grande volume de recursos a serem aplicados na execução da obra objeto do presente
certame, faz-se necessário a realização pelas licitantes interessadas da vistoria in loco dos locais de
intervenção, pois, existem situações que devem ser levadas em consideração e que influenciam diretamente na
elaboração da proposta de preços.
10.4.1 - As licitantes interessadas em participar do certame deverão visitar e vistoriar o local do
serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos
trabalhos a serem executados, devendo obter o ATESTADO DE VISITA. Obrigatoriamente a
visita deverá ser feita pelo responsável técnico ou engenheiro civil ou arquiteto designado
vinculado à Empresa Licitante, e será emitido Atestado de Visita pelo Representante Técnico ou
responsável da Secretaria de Obras deste Município.
10.4.2 - As empresas interessadas em participar do certame poderão entrar em contato com a
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos até dia 07/06/2022 para agendar dia e horário
para a realização da vistoria do local onde vai ser realizada a Obra. A vistoria ocorrerá no dia
08/06/2022. Para maiores informações ligar no fone: 77 - 3437-2939 ou e-mail
licitacoes.belocampoba@gmail.com.
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10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba responderá por
escrito, os esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das
propostas, pelos meios próprios, sem, entretanto, identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum
esclarecimento verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante.
10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência
de respostas fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a
emissão de uma errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital,
desde que tais modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá
prorrogar o prazo de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário.
10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos
primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital.
11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos
constantes do envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do
licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba ou
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os
originais em mãos.
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital:
a) Atestado de Vistoria, emitido pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, conforme exigência do
item 10.4.1 do Edital;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do
Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no Anexo VII;
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c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei);
d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.
12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à
sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto
desta licitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;
d) Certificado de Regularidade do FGTS,           
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);
b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional
detentor dos atestados.
c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
IFicha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
III - Contrato Social ou último aditivo se houver;
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável
Técnico da licitante; ou
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas.
d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.
e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;
f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.
g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS.
g.1) A assinatura do Profissional na Declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório;
g.2) Não será aceita Declaração de Anuência Genérica. Somente será aceita Declaração de Anuência
específica para este Edital.
12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Do Balanço Patrimonial:
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:
i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
 publicados em Diário Oficial; ou
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 publicados em jornal de grande circulação; ou
 por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
ii - Sociedades limitadas (Ltda.):
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional:
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iv - Sociedade criada no exercício em curso:
 fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II - Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde:
IEG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.
d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.
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e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.
f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para a regularização da documentação.
h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial.
k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá
compor os documentos de habilitação da licitante.
XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara,
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital;
b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
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c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 03 (três) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;
d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);
e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;
f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.);
g) A proposta deverá conter ainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro)
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.
h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
 b     constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea , do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;
i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária;
j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.
XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes,
devidamente credenciados;
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das
respectivas credenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário
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da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de
Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados,
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo,
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão,
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os
envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais
dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba em conformidade
aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;
i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados.
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15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por SORTEIO, na mesma Sessão.
15.3 - Será desclassificada a proposta:
a) Que não atender às exigências deste Edital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
II - valor orçado pela administração.
Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de
menor valor;
Apresentar proposta alternativa.
Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba;
Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Belo Campo-Ba.
I-

c)
d)
e)
f)

15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão
desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s)
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba e no
Diário Oficial do Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), para que se produzam os
efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando a valer para
todos os efeitos à partir da data da publicação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belo
Campo-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em
sua essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali
estipuladas.
16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse
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público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do
instrumento contratual.
16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à
contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56,
parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados,
os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital.
17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07
de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros
 !# $ &
   sobre o valor do documento de cobrança
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência.
17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por
cento) ao mês, calculado   e sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de
antecipação.
17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião,
devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais
prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 002/2022 - Pag. 11

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
15 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que
integra o presente Edital.
17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 03 (três) meses, a contar da primeira ordem de
inícios dos serviços.
17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XIX - RESCISÃO
19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei nº 8666/93.
19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XX - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade;
Anexo XI - Memorial Descritivo.

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos,
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas,
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório.
20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura
Municipal de Belo Campo-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme
preconiza a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.8 - Condições para recebimento dos serviços:
20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
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20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia.
20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, à
Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou
qualquer outro meio eletrônico.
20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas
e redações aplicáveis.
XXI - FORO
21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 18 de Maio de 2022.

____________________________________________
Jesiel Santos Viana
Portaria Municipal nº 001, de 13 de Janeiro de 2022
Presidente da COPEL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BELO
CAMPO-BA
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº ............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste
ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a)
da cédula de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com
endereço na .................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços
nº 002/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Pavimentação de Vias públicas na Sede do
Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 002/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº
002/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações
ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ ..........................
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital
Tomada de Preços nº 002/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculad o rata te sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 03 (três) meses, a contar da assinatura deste
contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, com base no inciso II,
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte
dotação Orçamentária:
Órgão: ..........................................
Unidade: ..........................................
Classificação Econômica: ..........................................
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados
os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem
de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da
obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectiv Termo de Recebimento Provisóri  
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assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado ' 
*< => ?@    KW'Y['[\[ <  alhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se,
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado 'mo de Recebimento Defin]
6.4.5 - Após a emissã'de Recebimento Def entrega da Certidão Negativa de Débito CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da
CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
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7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
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Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
23 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por
ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Belo Campo-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeito

....................................................................
Representante da Empresa Contratada

Testemunhas:

_________________________________
CPF:

_________________________________
CPF:
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
24 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

Objeto: Prestação de serviços de Pavimentação de Vias públicas na Sede do Município, de acordo com os
descritos nos anexos que integram este Edital.
Prezados Senhores,

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa
inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________
(____________________________________________________), dentro do prazo de 03 (três) meses.
Eu,
...................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 002/2022, e assim sendo,
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores
propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e quaisquer
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
25 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Drenagem Superficial/ Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Mozart Ferraz de Araújo, Av. Filomeno Viana, Rua José Moço Filho, Bairro Bonito, Município De Belo Campo - BA.
Data de preço: Base: SINAPI - DEZ/2021 NÃO DESONERADO

CÓDIGO FONTE ITEM

51
4654
9346

ORSE
ORSE
ORSE

1
1.1
1.2
1.3

101115

SINAPI

2.1

97914

SINAPI

2.2

100577

SINAPI

2.3

2

3
94275

SINAPI

3.1

101169

SINAPI

3.2

94990

SINAPI

3.3

7324

ORSE

3.4

101173

SINAPI

3.5

90
94963

ORSE
SINAPI

3.6
3.7

BDI: 20,70%

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA em chapa aço galvanizado, instalada
Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m
Levantamento topográfico planimétrico cadastral

UNID.

QUANT

m2
mês
m²

6,00
3,00
4.728,95

TERRAPLANAGEM
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).
M3
805,00
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3xKM 2.632,35
M3XKM). AF_07/2020
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2
3.521,56
PAVIMENTAÇÃO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA
DE ARRANQUE. AF_05/2020
Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

335,13
404,50
590,62
712,88
0,34
0,41
SUB-TOTAL

2.427,00
2.138,64
1.938,87
6.504,51

3,54

4,27

3.437,35

2,35

2,84

7.475,87

1,08
1,30
SUB-TOTAL

4.578,03
15.491,25

40,77

49,21

45.074,39

M

915,96

M2

3.521,56

74,84

90,33

318.102,51

M3

79,56

774,02

934,24

74.328,13

m²

24,38

89,03

107,46

2.619,87

M

66,00

60,83

73,42

4.845,72

m²
M3

19,80
3,96

66,58
410,44

80,36
495,40

1.591,13
1.961,78

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 002/2022 - Pag. 22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREÇO (R$)
UNITÁRIO
TOTAL
S/BDI
C/BDI

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
26 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

140

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
AÇO CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundações - R1

ORSE

3.8

ORSE
ORSE
ORSE

4
4.1
4.2
4.3

SINALIZAÇÃO
PLACA 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros
Confecção suporte e travessa para placa de sinalização
Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva

KG

316,80

UN
UN
m2

6,00
19,00
4,47

5
5.1

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos)

m²

4.728,95

15,02

18,13

SUB-TOTAL
2555
10808
10712

6191
ORSE
SUB-TOTAL
TOTAL

88,83
107,22
163,68
197,56
462,60
558,36
SUB-TOTAL
0,32

0,39

5.743,58
454.267,11
643,32
3.753,64
2.495,87
6.892,83
1.844,29
1.844,29
484.999,99
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Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
27 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno Porte,
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
28 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Drenagem Superficial/ Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Mozart Ferraz de Araújo, Av. Filomeno Viana, Rua José Moço Filho, Bairro Bonito, Município De Belo Campo - BA.
Data de preço: Base: SINAPI - DEZ/2021 NÃO DESONERADO

BDI: 20,70%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

ITEM

SERVIÇOS

(%)

VALOR

1° MÊS RUA JOSÉ MOÇO
FILHO
(%)

01

SERVIÇOS PRELIMINARES

1,34

6.504,48

02

TERRAPLANAGEM

3,19

15.491,25

03

PAVIMENTAÇÃO

93,66

454.267,14

04

SINALIZAÇÃO

1,42

6.892,83

05

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL % =======>>
TOTAL R$ =======>>

0,38

1.844,30

100,00

485.000,00

485.000,00

0,74
0,50
21,46
0,60
0,08

VALOR
3.565,70
23,99%
2.428,92
23,99%
104.099,27
23,99%
2.906,06
23,99%
405,06
23,99%
23,38%

116.343,79

2° MÊS - RUA MOZART
FERRAZ DE ARAÚJO
(%)
0,37
1,90
51,27
0,37
0,21

VALOR
1.791,99
53,75%
9.190,83
53,75%
248.677,10
53,75%
1.810,85
53,75%
1.026,48
53,75%
54,12%

3° MÊS - AV. FILOMENO
VIANA
(%)
0,24
0,80
20,93
0,45
0,09

260.705,26
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VALOR
1.146,79
22,26%
3.871,50
22,26%
101.490,77
22,26%
2.175,92
22,26%
412,76
22,26%
22,49%

107.950,95

Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
29 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 002/2022.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
30 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
31 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar);
b) Aluguéis;
c) Móveis e utensílios;
d) Veículo;
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo;
h) Material de expediente;
i) Equipamentos de segurança;
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio;
k) Veículos de socorro;
l) Outras despesas (detalhar).
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos;
c) Taxas;
d) Outros tributos.
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários;
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro.
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa
TOTAL:

TAXA
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
32 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO IX
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO

TAXA EM
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS
A 03 Salário - Educação
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho
SUBTOTAL - GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA
GLOBAL DE A
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos
B 02 Descanso Remunerado em Feriados
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais
B 04 Licença Paternidade Remunerada
B 05 Auxílio Enfermidade
B 06 Décimo Terceiro Salário
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas
SUB TOTAL - GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE
A
C 01 Aviso Prévio
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa
C 03 Adicional p Aviso Indenizado
C 04 Indenização Adicional
SUB TOTAL - GRUPO C
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B
SUB TOTAL - GRUPO D
TOTAL GERAL
Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes.
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Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
33 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE

Eu,
___________________________________,
representante
legal
da
empresa
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes
e/ou Servidores desta entidade.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
34 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
35 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM
PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM
SUPERFICIAL

Localidades:
Rua Mozart Ferraz de Araújo, Av. Filomeno Viana, Rua José Moço Filho, Bairro
Bonito, Município De Belo Campo - BA.

DEZEMBRO - 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
APRESENTAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Belo Campo no Estado da Bahia, em vista da grande
importância que a obra de pavimentação vem desempenhando para a melhoria da
cidade, desenvolveu o projeto destinado à execução da Pavimentação de Ruas em
Paralelepípedos com Drenagem Superficial (Sarjetas), nas localidades: Rua Mozart
Ferraz de Araújo, Av. Filomeno Viana, Rua José Moço Filho, Bairro Bonito, Município
de Belo Campo - BA.
Para que a população se beneficie de uma estrutura adequada dando melhores
condições de locomoção é necessário pavimentar as ruas e escoar as águas das chuvas,
principalmente em épocas de chuvas quando as vias ficam intransitáveis, trazendo
transtorno aos moradores e toda população que necessita transitar.
Optamos em executar o projeto no sentindo de melhorar a infraestrutura, dando
melhores condições de locomoção, segurança, escoamento, paisagem e organização da
cidade.
O investimento em pavimentação em paralelepípedo e drenagem, além de
proporcionar maior facilidade de locomoção, contribuirá para a qualidade de vida e
desenvolvimento regional.
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1. JUSTIFICATIVA

Com apenas 46% das ruas pavimentadas, com predomínio em pavimentação em
paralelepípedo, o município de Belo Campo com o objetivo de melhorar a infraestrutura
desenvolveu o presente projeto para sanar os problemas ocorridos pela falta da mesma.
Os moradores sofrem com o excesso de poeira e nos períodos chuvosos as ruas
ficam intransitáveis por causa do grande volume de lama, ficando até impossibilitados
de sair de suas residências e, além disso, prejudicam os comerciantes. A falta de
infraestrutura dificulta à realização da limpeza pública, gerando grande quantidade de
lixo e trazendo transtorno para população e visitantes.
Para minimizar esses problemas a prefeitura desenvolveu o Projeto de
Pavimentação com Drenagem Superficial para pavimentar e drenar toda água pluvial
por meio de sarjetas. Esse projeto melhorará o tráfego e limpeza da cidade gerando
melhores condições de higiene e tornando um local mais atraente.
Neste sentido, justificam-se todos os serviços citados acima, criando as condições
mínimas necessárias para trazer eficiência de locomoção com organização e
desenvolvimento.

2. OBJETIVOS

A importância deste projeto é gerar impactos econômicos no município, no sentido
de abrir “espaço” a outras oportunidades de investimentos, num esforço de promover
qualidade de vida da população, minimizando os índices de doenças transmitidas por
insetos, roedores e valorizando principalmente o local a ser beneficiado.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Pavimentação e drenagem superficial;

•

Melhorar o acesso dos pedestres e automóveis;

•

Facilidade de locomoção e infraestrutura adequada;

•

Dar melhores condições e aspecto a cidade;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
40 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

•

Facilitar o escoamento das águas em épocas de chuva;

•

Dar mais segurança aos moradores e pessoas que necessita transitar;

•

Promover qualidade de vida, minimizando os índices de doenças;

•

Favorecer melhores condições, principalmente aos moradores;

•

Facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública; e

•

Valorização da área.

4. ASPECTO ECONOMICOS
•

Aumento da vida produtiva dos indivíduos economicamente ativos;

•

Geração de empregos diretos e indiretos;

•

Diminuição dos gastos particulares e públicos com consultas e internações
hospitalares, provocados pela poeira e insetos transmissores de doenças;

•

Organização do trânsito; e

•

Valorização da região.

5. TOPOGRÁFICOS

Utilizando-se, Estação Total, GPS e Trena, os estudos topográficos consistiram
basicamente das seguintes atividades:
•

Locação dos eixos das ruas com estaqueamento de 20,00 em 20,00 metros;

•

Nivelamento e contra nivelamento do eixo de todos os piquetes, com emprego
de nível de precisão a partir de cotas arbitrárias.

•

Levantamento de seção transversal.

•

Levantamento cadastral das ruas indicando as construções existentes.

6. GEOTÉCNICO

O estudo geotécnico na região foi realizado objetivando a identificação dos
materiais existentes no subleito, terreno natural das áreas de intervenção do município
de Maetinga.
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O estudo do subleito foi feito através de sondagem a trado, até a profundidade
média de 50cm. Em seguida, procedeu-se a coleta de amostra para ensaio de
caracterização: granulométrica, limite de liquidez e plasticidade, compactação e ISC
(índice de suporte californiano).
Foram selecionados 15 (quinze) locais representativos da área em estudo, cujos
resultados são apresentados no quadro a seguir.
Observa-se, que há uma predominância de solos firme, areno – silte – argilosos de
coloração avermelhada, cujo limite de liquidez (LL) varia entre 22 a 40 e o índice de
plasticidade (IP) entre 10 a 18. Com base na classificação HRB, os resultados são os
seguintes:

Classificação HRB

Nº de amostras

A-1-b

4

A-3

2

A-2-4

1

A-2-5

2

Em termos de Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) houve uma variação de
valores entre 8 a 11%.
Como já foi feito a terraplenagem da área a ser pavimentada, não houve
necessidade de estudar empréstimo para corpo-de-aterro. Necessitando apenas de uma
regularização do Subleito.

6.1. Características Geográficas da Região

O município de Belo Campo, localizado na mesorregião Centro-Sul Baiano,
microrregião de Vitória da Conquista, com uma temperatura média de 20,2ºC,
população estimada 17.013 habitantes, (fonte IBGE/2021) distribuídos em uma área de
772,756 km², com distância de 567 km da Capital, com altitude de 820 m e possui as
seguintes características fisiográficas:
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•

Belo Campo
Clima - A região apresenta um tipo climático semi-árido e vegetação de caatinga
e mata cipó, estando contido na região caracterizada como Polígono das Secas.,
com variação de temperatura entre 15,8°C a 24,8°C.

•

Relevo - Patamares do Médio Rio de Contas, Planalto dos Geraizinhos e
Pediplano do Alto Rio Pardo.

6.2. Localização e Limites
A cidade de Belo Campo localiza-se nas seguintes coordenadas 15 ° 2  16  S , 41 °
15  36  W. O município limita-se com Limites: Anagé, Tremedal, Caraíbas, Cândido
Sales, Vitória da Conquista pertencentes ao Estado da Bahia.

6.3. Economia

O município se destaca economicamente em torno da pecuária e agricultura.

6.4. Estradas

Seu principal acesso rodoviário é pela BA-263 e BR-116

6.5. Transportes

Linhas regulares de ônibus ligam Belo Campo às cidades de Vitória da Conquista,
Ilhéus, Barreiras, Salvador e demais cidades e capitais do país.
Os aeroportos mais próximos, com linhas regulares para Salvador, Rio de Janeiro,
São Paulo, Brasília e demais capitais, são os de Vitória da Conquista, a 65 km, Ilhéus, a
329,1 Km e o Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em
Salvador, a 567 Km.
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7. ASPECTOS AMBIENTAIS

Do ponto de vista construtivo, a obra é erguida através de metodologia simples, ao
utilizar equipamentos de intervenção mecânica e ferramentas manuais, o suficiente para
não causar qualquer tipo de prejuízo a população humana e animal, evitando também,
qualquer tipo de degradação ambiental, por intervir apenas na área de tráfego já
existente, por meio de orientações técnicas no sentido de implementar um trabalho de
recuperação de áreas já degradadas por ações anteriores ao projeto.

8. ESTUDOS HIDROLÓGICOS

O estudo hidrológico visa conhecer o regime hídrico da região, assim como,
determinar a época de chuva e vazões nos locais das obras de drenagem.
O principal Rio que abastece a cidade provém da Bacia do Rio Gavião, proveniente
do município de Caraíbas.
Córregos e rios temporários completam os mananciais de água doce, aumentados
recentemente com a construção de inúmeras barragens na zona rural.
•

Coleta de dados pluviométricos existentes;

•

Estabelecimento do regime de chuvas;

•

Estudos de cartas topográficas;

•

Estudos complementares de campo e escritórios;

•

Determinação das características das bacias de contribuição; e

•

Determinação das descargas das bacias de contribuição.

De posses desses dados são estabelecidos os parâmetros de cálculo que permitem
quantificar as descargas, cuja análise, sob o aspecto hidráulico, conduz ao
dimensionamento dos dispositivos de drenagem a construir.
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PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Belo Campo - BA
PROJETO: Pavimentação de Rua em Paralelepípedo com Drenagem Superficial.
LOCALIDADES: Rua Mozart Ferraz de Araújo, Av. Filomeno Viana, Rua José Moço
Filho, Bairro Bonito, Município De Belo Campo - BA.

PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDO
COM DRENAGEM SUPERFICIAL
MEMORIAL DESCRITIVO

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo destina-se a estabelecer as etapas necessárias,
juntamente com sua descrição para os serviços de Pavimentação em Paralelepípedos
com Passeios e Drenagem Superficial a ser executada no município de Belo Campo BA.

O presente projeto refere-se à execução dos seguintes trechos:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.001. PLACA DA OBRA
A placa deve ter formato retangular, na proporção de 2 m (largura) por 3 m
(comprimento), totalizando 6,00 m².

01.002. ALMOXARIFADO
Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m ou aluguel de
imóvel equivalente.

01.003. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
Serão realizados os serviços topográficos para a execução da pavimentação, calçadas e
rampas (locação). O serviço deverá ser constante e contínuos durante todo o processo.
Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para a melhor locação das
caixas de ruas conforme as especificações em projeto. Para isso, tanto a equipe quanto
os equipamentos deverão ser de melhor qualidade e mão-de-obra qualificada.
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2. TERRAPLANAGEM
2.001. ESCAVAÇÃO

Definição
Trata-se das aberturas em solo para a implantação de blocos de fundação, sapatas,
meios-fios, sarjetas, ou qualquer outra estrutura abaixo do nível natural do terreno.
Podendo ser executadas mecânica ou manualmente.

Escavações
Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito com
trator esteiras 160 hp.
Materiais
O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente é constituído por
solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos.

Interferências
Antes de ser iniciada a escavação, devera ser feita a pesquisa das interferências existente
no trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes
ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades.
As sondagens poderão ser executadas por processo manual, devendo-se observar cautela
extrema, principalmente quando houver expectativa de interferência de rede de energia
elétrica, rede telefônica ou redes de água e adutoras.
Quando existir alguma destes objetos citados acima, por onde passa à escavação, as
mesmas só poderão ser iniciadas quando toda a medida especifica forem tomadas junto
à concessionária.

Escavação
A adoção da escavação manual dependerá da natureza do solo, das características do
local (topografia) e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da
fiscalização.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
46 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere à locação,
profundidade e declividade da escavação.
Materiais não utilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota fora”.
Critério de Controle
A responsabilidade civil, as consequências legais e os custos, decorrentes de acidentes,
remanejamento devido a interferências e eventuais danos causados a propriedades
públicas ou privadas, ficarão a cargo da Contratada.

2.002. TRANSPORTE
Definição
Transporte local com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 KM.

2.003. REGULARIZAÇÃO
Definição
O serviço de regularização de área consiste no conjunto de operações destinadas à
remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação de
obras, que se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento com cota ou grau de
compactação.

Método Executivo
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviços da obra,
sendo executada na área mínima compreendida entre as estacas de amarração.
O material proveniente dos serviços será removido para local “bota-fora”, local de
estocagem.
Os locais de bota-fora dos materiais serão indicados pela Fiscalização. Não será
permitido queima de material no local da obra.
A queima do material só será permitida por parte da Fiscalização, em época oportuna e
de maneira adequada.
As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados
com emprego de serviço manual. Poderá ser executado com trator de esteiras,
carregadeira, motoniveladora ou outro equipamento que propicie uma regularização
satisfatória.
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Critério de Controle
O controle dos serviços será por inspeção visual.
A contratada deverá assegurar, sobe sua responsabilidade e custo à proteção e a
conservação de todos os elementos de composição paisagística assinalados no projeto e
das referências topográficas. Havendo necessidade, deverá promover a relocação das
referências topográficas, todas elas com base nas Notas de serviços fornecidos pela
Fiscalização.
O serviço rejeitado deverá ser corrigido, complementado ou refeito.

03. PAVIMENTAÇÃO

03.001. Meio-Fio em Concreto Pré-Moldado
Definição
Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos serviços de
assentamento de guias e meios-fios em vias urbanas e rodovias.

Meio-fio
São limitadores físicos das plataformas das vias nas rodovias, tem a função de proteger
os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas
precipitadas, que tende a verter neste sentido devido à declividade transversal. Desta
forma o meio-fio tem a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para
pontos previamente escolhidos para lançamento.

Método Executivo
Assentamentos dos meios-fios em concreto pré-moldado
• Este processo envolverá as seguintes etapas construtivas:
• Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de
madeira ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles;
• Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto;
• Assentamento das peças graníticas, de acordo com níveis do projeto;
• Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
Recomendações Gerais
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No caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados previamente,
delimitando a plataforma da via a ser implantada.
Equipamentos
Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do inicio da execução do
serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá
ser autorizada sua execução.

Critério de Controle
Os dispositivos abrangidos por esta especificação poderão ser adquiridos de terceiros ou
fabricados no canteiro de obras, de acordo com as indicações do projeto.

Controle dos Materiais
As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena. As guias que
não apresentarem as dimensões previstas em projeto serão rejeitadas.
As peças deverão ter no máximo 1,00 metros de comprimento, devendo esta dimensão
ser reduzida para segmento em curva.
Os meios-fios em concreto pré-moldados deverão apresentar regularidade nas
dimensões, qualidade e resistência, além de não apresentar fendas nem alterações, e
possuir boas condições de dureza e tenacidade. As dimensões mínimas recomendadas
para as peças são:
• Largura – 12 a 15 cm;
• Comprimento – 100 cm;
• Altura – 20 cm.
O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado da
obra.

Controle geométrico
O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões transversais das vias,
a cada 20,00 m, entre meios-fios aplicados.
O serviço será considerado como aceito desde que atenda as seguintes condições:
• Acabamento seja julgado satisfatório;
• A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não
sendo aceitas larguras inferiores às determinadas.
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• Nas pavimentações urbanas restritas por meios-fios ou guias outros elementos, a
largura da via deverá ser exatamente a definida em projeto.

03.002. Pavimentação em Paralelepípedo

Paralelepípedos
Distribuição dos Paralelepípedos
Os paralelepípedos deverão ser empilhados, de preferência, a margem da pista.
Não sendo possível utilizar as áreas laterais para deposito, serão empilhados na própria
pista, tendo-se o cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de
referência para o assentamento.

Assentamento
Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via,
ficando a maior dimensão na direção da fiada, ou de acordo com o projeto.
O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecida no projeto.
As faces mais uniformes dos paralelepípedos deverão ficar voltadas para cima.

Juntas
As juntas deverão ser alternadas com relação ás duas fiadas vizinhas, de tal modo que
cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo ou peça vizinha.

Assentamento em Trechos Retos
Inicialmente serão fixados estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,00 m no
sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via.
No sentido do eixo para os bordos serão cavadas estacas ou ponteiros auxiliares a cada
2,50 m.
Em seguida, com o auxílio de um giz, serão marcadas as cotas superiores da camada de
pavimento, conforme projeto, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido.
Normalmente, este abaulamento corresponde a uma parábola cuja flecha é de 1/50 da
largura da pista.
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Serão então colocadas, longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas.
As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão perpendicularmente
às linhas de referência, apoiadas sobre estas.
Em se tratando de paralelepípedos, inicia-se o assentamento da primeira fileira,
perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas transversais.
Sobre a camada de areia, será assentado o primeiro paralelepípedo ou peça, que deverá
ficar colocado de tal maneira que sua fase superior fique cerca de 1,0 cm acima da linha
de referência e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.
Em seguida o calceteiro o golpeará com martelo até que sua face superior fique ao nível
da linha.
Terminando assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao
seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada
unicamente pelas irregularidades de suas faces. O assentamento deste será idêntico ao
do primeiro. As juntas não deverão exceder 2,5 cm.
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a
este ou à sarjeta.
No encontro com as guias ou sarjetas, o paralelepípedo deverá ter comprimento
aproximadamente igual à metade do paralelepípedo da fileira vizinha.
O assentamento da segunda fileira deverá ser executado, de modo que as juntas deste
coincidam com os centros das peças da fileira anterior. Os ângulos deixados no
assentamento da primeira fileira definirão a posição das peças da segunda.
Da mesma forma, estas peças definirão as posições das peças da terceira fileira, e assim
por diante.
No assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira
que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada.
O nivelamento será mantido com a utilização de uma régua de madeira, de comprimento
pouco maior que a distância entre os cordéis. Os paralelepípedos entre os cordéis
deverão estar nivelados, assim como as extremidades da régua.
O alinhamento será feito acertando-se as faces dos paralelepípedos ou que se encostam
aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.

Assentamento em Trechos Curvos
Nas curvas de grande raio, as fileiras deverão ser mantidas normais ao eixo.
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Pela ligeira modificação da espessura das juntas transversais, será mantida esta
perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza do raio for tal que o expediente
indicado acima for insuficiente, a disposição dos paralelepípedos ou será feita de acordo
com o projeto.

Assentamento nos Cruzamentos
A disposição dos paralelepípedos obedecerá, em cada caso, às instruções do projeto. Na
sua falta poderão ser adotados como modelo de assentamento, os seguintes
procedimentos:
O assentamento na via principal deverá seguir normalmente, na passagem do
cruzamento, acompanhando o alinhamento das guias.
Na via secundaria, o assentamento deverá prosseguir até encontrar o alinhamento das
peças inteiras da via principal, executando-se, inclusive, a concordância da quina.
As diferencias devido à concordância deverão ser distribuídas pelas fileiras anteriores.
Em geral, utilizam-se amarrações de 10em 10 m, para permitir a distribuição da
diferencia a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação.

Assentamento em Entroncamento
Na pista principal, o calçamento deverá continuar sem modificação. Na secundaria, o
assentamento seguirá da mesma forma até encontrar o alinhamento do bordo da pista
principal.

Critério de Controle
Será inspecionada previamente a qualidade dos materiais conforme indicação do
projeto, especificações próprias e normas ABNT. Exigindo-se a seleção previa de
tamanhos e tipos.
O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado do
trecho da obra ou do canteiro.

Areia para Base
Serão efetuados ensaios de granulométrica, limite de liquidez e índice de plasticidade
com amostras das primeiras carradas de areia que chegarem à obra. Será adotado, como
parâmetro de avaliação da qualidade do material, as seguintes especificações:
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DNER-ME 080/94 - Solos – análise granulométrica por peneiramento,
DNER-ME 122/94 – Solos – determinação do limite de liquidez – método de referência
e método espedido.
DNER-ME 082/94 – Solos – determinação do limite de plasticidade.

Paralelepípedos
Os paralelepípedos deverão ser originados de rochas graníticas de formato regular e
atender os requisitos de EM-8 da ABNT no que se refere à natureza ou origem, à
regularidade geométrica e às dimensões mínimas e máximas recomendáveis.
As dimensões das pedras serão controladas por medições diretas com trena. Na mesma
fileira será tolerado, no máximo. 10% de pedras com qualquer das dimensões fora dos
limites especificados em projeto.

Controle Geométrico
Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o
nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 em 20 m ao longo eixo para verificação da
largura e da espessura do pavimento em relação ao projeto.
Quando ao controle geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando:
A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo aceitas
larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restritas por calcadas
ou outros elementos, a largura deverá ser exatamente a definida em projeto.
A superfície dos paralelepípedos assentadas, verificada por uma régua de 3,0 m de
comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, apresentar
afastamento inferior a 1,5 cm.
A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a
diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 1
cm.
Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da
Fiscalização:
Aproveitamento do pavimento com restrição ao carregamento ou ao uso;
Demolição e reconstituição pavimento.
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03.003. Sarjeta

Definição
Sarjetas são dispositivos de drenagem que se aplicam a cortes, terrenos e canteiros
centrais, de seção triangular e geralmente construídos no terreno natural, em concreto
simples ou paralelepípedos. A função básica da sarjeta é transportar longitudinalmente
ao eixo dos logradouros ou rodovias as águas pluviais entre dois pontos determinados
pelo projeto de drenagem.

Sarjetas em Paralelepípedos
As sarjetas serão construídas com o próprio paralelepípedo usado na pavimentação da
rua, seguindo as dimensões adotadas conforme detalhes em planta.
No que se refere ao revestimento da sarjeta em paralelepípedos, o processo executivo
deverá seguir as especificações e recomendações da pavimentação com paralelepípedos
rejuntados com argamassa, sobre colchão de areia.

03.004. Calçada
Definição
Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos serviços de
assentamento de calçadas em vias urbanas e rodovias.

Calçada
Serão construídas em todas as vias tendo as dimensões indicados no projeto.

Características Técnicas:
As calçadas terão largura de 1,20 m conforme detalhe em planta.

Método Construtivo:
O terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactador mecânico tipo sapo ou
chapa, removendo tocos e raízes;
Sobre o piso compactado, deverá ser executada uma camada de concreto simples FCK =
25 MPA preparado mecanicamente com espessura de 7 cm.
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03.005. Rampa de Acessibilidade
Definição
Trata-se de rampas para acesso entre a via e o passeio, destinado principalmente a
deficientes físicos.

Rampa de Acessibilidade
Serão construídas em todas as vias, principalmente em cruzamentos tendo dimensões e
locais indicados conforme projeto.

Características Técnicas:
As rampas deverão ser dimensões conforme detalhe em planta e obedecendo as Normas
Técnicas;

Método Construtivo:
O terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactador mecânico tipo sapo ou
chapa, removendo tocos e raízes;
Sobre o piso compactado, deverá ser executada uma camada de concreto simples FCK =
25 MPA desempolado com pintura indicativa em nova cor em duas demãos e espessura
de 5 cm. A Rampa de Acessibilidade será construída no próprio concreto da calçada
conforme planta de detalhamento.

Piso tátil
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais,
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado,
exclusive regularização de base.

03.006. Cinta de Confinamento

Definição
Consiste em uma guia (ou cordão) de confinamento, mais conhecida como cinta de
confinamento para a proteção do pavimento em paralelepípedo.
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Método Construtivo:
Executar uma viga horizontal enterrada para o travamento dos elementos de
pavimentação através da estaca em broca de concreto, diâmetro de 20 cm, com
profundidade de até 3 m, sendo escavada manualmente com trado tipo concha,
utilizando formas para viga baldrame em tábuas de pinho – madeira mista serrada. O
concreto armado será executado com FCK = 15 MPA, traço 1:3;4:3,5 (cimento / areia
média/brita1) preparado mecanicamente por betoneira, utilizando aço CA-50.

04. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.001. Limpeza Final da Obra

Definição
Trata-se da limpeza final da obra, após a conclusão de todos os serviços.

Método Executivo
Após a conclusão de todos os serviços, a empresa responsável pela execução da obra
deverá proceder uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos,
sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte
do conjunto final da via.

Conclusão da Obra
A obra será liberada ao tráfego logo após a conclusão da Limpeza Final.

de forma
ROMULO Assinado
digital por
SOARES
SOARES ROMULO
PENA:0187502250
PENA:0187 3
Dados: 2022.02.01
5022503 13:32:25 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO
A Prefeitura Municipal de Belo Campo no Estado da Bahia conhece a
importância da sinalização viária para garantir segurança tanto para os meios de
transportes quanto para os pedestres.
A organização de uma cidade através do controle efetivo do tráfego urbano
previne acidentes físicos e acidentes psíquicos, pois os usuários das vias passam a
adotar comportamentos adequados, aumentando a segurança, ordenando o fluxo de
veículos e orientando os usuários das vias.
Diante dessa necessidade de adequar a sinalização das ruas do município
baseado no Código de Trânsito Brasileiro, a Prefeitura desenvolveu o projeto de
sinalização vertical para a localidade: Rua Mozart Ferraz de Araújo, Av. Filomeno
Viana, Rua José Moço Filho, Bairro Bonito, Município de Belo Campo - BA.
A sinalização vertical consiste em sinais aplicados sobre placas fixadas na
posição vertical para transmitir mensagens de caráter permanente através de símbolos e
legendas conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN.

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- SINALIZAÇÃO VERTICAL

A presente especificação técnica destina-se a estabelecer as etapas necessárias,
juntamente com sua descrição para os serviços de Sinalização Vertical para compor o
Projeto de Pavimentação em Paralelepípedos com Passeios e Drenagem Superficial a
ser executada no Município de Belo Campo – BA.
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1.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1.1.1 PLACAS EM CHAPA DE AÇO

As placas de sinalização deverão ser confeccionadas em chapa de aço planas,
com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, bitola #16. As placas
de sinalização devem ser fixadas nos suportes na posição adequada, mantendo-a sempre
limpa e legível para não prejudicar a visibilidade da placa.
As chapas de aço depois de cortadas nas dimensões finais e furadas, devem ter
as suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por: retirada de graxa,
decapagem, em ambas as faces; aplicação no verso de demão de wash primer, a base de
cromato de zinco com solvente especial para a galvanização de secagem em estufa.
O acabamento final do verso pode ser feito: com uma demão de primer sintético
e duas demãos de esmalte sintético, à base de resina alquídica ou poliéster na cor preto
fosco, com secagem em estufa à temperatura de 140 ºC, ou; com tinta a pó, à base de
resina poliéster por deposição eletrostática, com polimerização em estufa a 220 ºC e
com espessura de película de 50 micra. No verso da placa deve constar o nome do
fabricante da placa, a denominação do órgão gestor e a data da fabricação com mês e
ano.
As placas receberão pintura em tinta esmalte sintética nas cores conforme
estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN.

1.1.2 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO

Os suportes para as placas de sinalização deverão ser dimensionados e fixados
na posição apropriada para suportar o peso da placa e a ação do vento.
Para a fixação do suporte junto à placa deverá utilizar fixadores adequados de
modo a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
Os suportes para as placas serão em tubo metálico, seção circular, e deverão ser
implantados em solo por processo de percussão, ou através de escavação, reaterro
apiloado e concreto.
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Antes da fixação do suporte todos os componentes metálicos deverão ser
zincados para ser imune de corrosão, de acordo a NBR 6323.
As cores dos suportes devem ser nas tonalidades neutras para não interferir na
interpretação do significado do sinal.

1.1.3 CORES E FORMA

A forma padrão do sinal de regularização é circular e as cores são brancas e
vermelhas, conforme descrição abaixo:

1.1.3.1 As placas devem ter: fundo branco, tarja vermelha, orla vermelha, símbolo preto
e letras pretas. Dimensões mínimas: Diâmetro de 0,40 m, tarja com 0,040 m e
orla com 0,040 m.
Dimensões no projeto: redonda = PixR2 : 3,1445 x 0,25 x 0,25

Obrigação

Proibição

Exceção: As placas “Parada Obrigatória” e “Dê preferência” são diferenciadas
devendo ser da seguinte forma:
Dimensões no projeto: octogonal = 4,82843 x L2 : 4,82843 x 0,25 x 0,25

Forma: Octogonal
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Cores: Fundo vermelho, letras brancas, orla interna branca e orla externa
vermelha. Dimensões: Lado com 0,25m, orla interna branca com 0,020m e orla
externa vermelha com 0,010m

Forma: Triangular
Cores: Fundo vermelho e letras brancas. Dimensões: Lado com 0,75m e
orla com 0,10m.

1.1.4 TIPO DE PLACAS UTILIZADAS NO PROJETO

1.1.4.1 Placas esmaltadas para sinalização de ruas.

1.1.4.2 Placas de sinalização em chapa galvanizada com suporte e travessa para a placa
de sinalização em chapa galvanizada.
1.1.4.2.1

Nesta pavimentação foram utilizadas placas de regulamentação, elas indicam
as obrigações, proibições e limitações que determinam o uso das vias. Sua
violação constitui infração do Código de Trânsito Brasileiro. Elas são
circulares, têm o fundo branco, borda em vermelho, com ou sem uma tarja
vermelha, exceto a placa de "Parada Obrigatória", que é octogonal e possui
fundo vermelho e placa de "Dê a Preferência", que é triangular.

   

   

Duplo sentido de circulação
ROMULO
SOARES
PENA:0187502
2503
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PREFEITURA MUNICIPAL BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA


MEMÓRIA DE CÁLCULO - DRENAGEM SUPERFICIAL

1. INTRODUÇÃO

Por definição Saneamento Básico é um serviço público que compreende os
sistemas de abastecimento d'água, de esgotos sanitários, de drenagem de águas pluviais e
de coleta de lixo. Estes são os serviços essenciais que se regularmente bem executados,
elevarão o nível de saúde da população beneficiada, gerando maior expectativa de vida e
consequentemente, maior produtividade.
Os sistemas de drenagem são classificados de acordo com suas dimensões, em
sistemas de microdrenagem, também denominados de sistemas iniciais de drenagem, e de
macrodrenagem. A microdrenagem inclui a coleta e afastamento das águas superficiais ou
subterrâneas através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do sistema todos
os componentes do projeto para que tal ocorra.
A adoção da drenagem superficial ao invés de profunda apresenta custos muito
menores, isso possibilita o beneficiamento de maior quantidade de pessoas com pavimento.
Conforme mostra o dimensionamento, a capacidade de drenagem da via supera a vazão a ser
escoada, o que possibilita a escolha por drenagem superficial.

1.1 DEFINIÇÃO:

Sarjetas - São canais, em geral de seção transversal triangular, situados nas laterais
das ruas, entre o leito viário e os passeios para pedestre, destinados a coletar as águas de
escoamento superficial.
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1.2. CÁLCULO DAS INTENSIDADES DA CHUVA DE PROJETO

A estimativa da intensidade da chuva de projeto está relacionada com os maiores
índices de precipitação pluviométrica de uma região. Pela metodologia geralmente
utilizada, seleciona-se o posto mais próximo da área de estudo, ou os postos que a
envolvem com as séries pluviométricas para determinação da intensidade-duraçãofrequência e obtenção da equação de chuva intensa da região ou localidade. A intensidade
pluviométrica será calculada a partir da aplicação da equação obtida, para duração da
chuva igual ao tempo de concentração da bacia e um período de retorno estipulado para um
dado empreendimento. A duração mínima da chuva será de 12 minutos. Segue abaixo a
equação geral da chuva intensa:
A sua expressão é:

Em que:
i = intensidade máxima média de precipitação, em mm/h;
Tr = Período de Retorno, em anos;
Tc = tempo de concentração ou duração, em minutos; e
K, a, b, c = parâmetros relativos a uma determinada localidade.
Foi calculado o valor médio anual da precipitação pluviométrica (in=101,89
mm/h), utilizando parâmetros obtidos no programa plúvio 2.1
Sendo Tr=5 anos e considerando que 0,36 mm/ h x Há=1.00 1/s x Ha, is = 283,04
l/s x Há

1.3. CÁLCULO DAS VAZÕES DE PROJETO - METODOLOGIA EMPREGADA

A determinação das vazões de projeto é realizada de forma separada com
metodologia diferenciada em função do valor da área de contribuição:
Bacias até 1,0 km2: Método Racional;
Bacias entre 1,0 km2 e 10,0 km2: Método Racional acrescido de coeficiente de retardo;
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Bacias entre 10,0 km2 e 20,0 km2: Método do Hidrograma Triangular Sintético;
Bacias acima de 20,0 km2: Método do Hidrograma Unitário.

1.3.1 Método Racional

Q=0,278 C.i.A, em que:
Q = vazão do projeto, em m3/s
C = coeficiente adimensional de escoamento superficial (runoff), classificado em função
do tipo de solo, da cobertura vegetal, da declividade média da bacia, etc.
Os valores para estes parâmetros são encontrados em tabelas específicas nas publicações
hidrológicas;
i = intensidade média da precipitação sobre a bacia, encontrada pela equação da chuva
intensa. Para sua determinação, toma-se o tempo de concentração da bacia e o tempo de
recorrência adequado ao dispositivo a ser dimensionado. É expressa em mm/h;
A = área de bacia drenada, em km2, e
0,278 = fator de conversão de unidades.

1.3.2 Tempo de concentração

Foi considerado como o tempo necessário de precipitação para que toda bacia passe a
contribuir para a seção em estudo.
Para se obter a vazão de pico nesta seção faz-se, TC = tempo de duração da precipitação.
Compõe-se de duas parcelas:

01 - Tempo de entrada
02 - Tempo de Escoamento

Tempo de Entrada - foi adotado em função dos seguintes parâmetros:
a) Declividade entre o divisor de água e a primeira área de entrada;
b) Superfície por onde se escoará a água, até atingir o sistema; É usual tomar-se para
estimativa de tempo de entrada, 10 min.
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Tempo de Escoamento - tempo que uma partícula de água leva para atingir a seção em
estudo da bacia, partindo do ponto mais distante.
Pela expressão de George Ribeiro, temos:

TS =
16 x L
(1,50 - 0,2Pl) (100Im )0,04
Onde:
TS = tempo de escoamento (min) L = distância máxima em Km
Pl = percentagem da área com cobertura vegetal (adotamos Pl = 20% ) Im = declividade
da distância máxima (m/m)

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

1.3.3 Período de retorno
O tempo de recorrência, em anos, (Tr) de uma precipitação de determinada
intensidade é o tempo em que esta precipitação é igualada ou superada pelo menos uma
vez. Em drenagem urbana convencionou- se adotar Tr = 5 anos para áreas urbanas.

1.4.

DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA

1.4.1 Cálculo da capacidade superficial das ruas.
Foram empregadas a fórmula de KUTTER, por ele próprio simplificada, e a equação.
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Admitiu-se para o cálculo da capacidade d a s ruas com s e ç ã o transversal de

L(m) e

declividade transversal para um lado de 3%.

Considerou-se ainda, para as ruas, meio-fio e pavimento em paralelepípedos.
Para todas as ruas a capacidade de escoamento da via é superior a vazão a escoar e as
velocidades de escoamento estão dentro dos limites da velocidade admissível (0,5 m/s até
4,5m/s).
Foram tomados os parâmetros e coeficientes já vistos, determinadas as seções através da
expressão de MANNING e verificada a capacidade pela equação da continuidade.

Para o coeficiente de rugosidade “n”, foram considerados os seguintes valores:
- Paralelepípedo: n = 0,014
Quanto à velocidade, foram considerados os limites.

Dimensões das calhas – Sarjetas

Largura molhada adotada para este projeto = 1.20 metros.
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QUADRO DE CUBAÇÃO
OBRA:
MUNICÍPIO:

PROJETOS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
BELO CAMPO - BA

BELO CAMPO - BA

Rua Mozart Ferraz de Araújo
ESTACAS
E0 - E1
E1 - E2
E2 - E3
E3 - E4
E4 - E5
E5 - E6
E6 - E7
E7 - E8
E8 - E9
E9 - E10
E10 - E11
E11 - E12
E12 - E13
E13 - E14

TERRENO
NATURAL
831.375
831.422
831.468
831.578
831.688
831.789
831.890
832.107
832.326
832.597
832.868
833.161
833.361
833.677

PROJETO
831.175
831.222
831.268
831.378
831.488
831.589
831.690
831.907
832.126
832.397
832.668
832.961
833.161
833.477

DIF.
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20

TOTAIS
ACUMULADOS

CORTE
ATERRO (m³)
(m³)
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
CORTE
ATERRO (m³)
(m³)
490,00
0,00

DISTÂNCIA
(m)
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

LARGURA (m)
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
BOTA-FORA
(m³)
490,00

280,00

Av. Filomeno Viana
ESTACAS
E0 - E1
E1 - E2
E2 - E3
E3 - E4
E4 - E5
E5 - E5 +12,59

TERRENO
NATURAL
833.335
833.425
833.373
833.247
833.199
833.190

PROJETO
833.135
833.225
833.173
833.047
832.999
832.990

DIF.
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20

TOTAIS
ACUMULADOS

CORTE
ATERRO(m³)
(m³)
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
28,00
0,00
CORTE
ATERRO (m³)
(m³)
210,00
0,00

DISTÂNCIA
(m)
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

LARGURA (m)
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
BOTA-FORA
(m³)
210,00

120,00

Rua José Moço Filho
ESTACAS
E0 - E1
E1 - E2
E2 - E3
E3 - E4
E4 - E5
E5 - E5 + 10,49

TERRENO
NATURAL
831.309
831.363
831.384
831.396
831.406
833.190

PROJETO
831.109
831.163
831.184
831.196
831.206
832.990

DIF.
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20

TOTAIS
ACUMULADOS

CORTE
ATERRO(m³)
(m³)
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
0,00
CORTE
ATERRO (m³)
(m³)
105,00
0,00

DISTÂNCIA
(m)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

LARGURA (m)

60,00

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
BOTA-FORA
(m³)
105,00

ROMULO Assinado de forma
digital por
SOARES ROMULO SOARES
PENA:0187 PENA:01875022503
Dados: 2022.02.01
5022503 13:33:18 -03'00'

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
68 - Ano - Nº 1122

Belo Campo




     

    
"#$%&'(&''')$*%'



 !






 

    !" #"

$ " %! &'"   
 

!   "

         

# !"      &&      $

%&'()*+(,(&$ "   (& # " )    




"  * " "+,-  .&"   /  &,- 0 1 .   2

3454654 ) " 

 "    ,-  47 8  9 / &  

* " "+,- : "+ & 01.  2.34546454 ) " 
 "  ,- 47;9 " <
 

=;(" 

Assinado de forma
ROMULO
digital por ROMULO
SOARES
SOARES
PENA:01875022 PENA:01875022503
Dados: 2022.02.01
503
14:23:20 -03'00'

-./ 0 0 1
/>" "!" 


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
69 - Ano - Nº 1122

Belo Campo




     

    
"#$%&'(&''')$*%'


6 





 !



.12

  !" #"$ !",    !   3 

           

!   "



#&    &&      $ %&'()*+(,(&  4   
  5
1. )"?
2. 

?"?,-  )

",- &?62(% " #& @A !  , 

 #  #"/)"? <

B"/<1

",-  62
de forma digital
ROMULO SOARES Assinado
por ROMULO SOARES
PENA:018750225 PENA:01875022503
Dados: 2022.02.01
03
14:23:00 -03'00'

-./ 0 0 1
/>" "!" 


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
70 - Ano - Nº 1122

Belo Campo
I
Quadro de Composição do BDI 1

Nº TC/CR
918267/2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE BELO CAMPO - BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
Não

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

4,01%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,40%

-

0,32%

0,40%

0,74%

R

0,56%

-

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,11%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

7,30%

-

6,64%

7,30%

8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

20,70%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

BDI DES

20,70%

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:



    




Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a
respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.
Observações:

BELO CAMPO / BA
Local

ROMULO SOARES
PENA:01875022503

quarta-feira, 6 de abril de 2022
Data
Assinado de forma digital por
ROMULO SOARES
PENA:01875022503
Dados: 2022.04.06 16:20:38 -03'00'

Responsável Técnico
ROMULO SOARES PENA
Nome:
ENGENHEIRO CIVIL
Título:
CREA/CAU: 89426
ART/RRT:

JOSE HENRIQUE SILVA
TIGRE:99826780510
Nome:
Cargo:

Digitally signed by JOSE HENRIQUE
SILVA TIGRE:99826780510
Date: 2022.04.06 15:58:52 -03'00'

Responsável Tomador
José Henrique Silva Tigre
PREFEITO MUNICIPAL

27.476 v008 micro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02, Centro – BELO CAMPO – BAHIA
CNPJ:14.237.333/0001-43


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
DATA

MUNICÍPIO

OBJETO

CONVENIO

06/04/2022

BELO CAMPO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE
VIAS NO PERÍMETRO URBANO NO
MUNICÍPIO DE BELO CAMPO – BA

Nº 918267/2021

PROJETO:
Projeto De Pavimentação de Vias no perímetro urbano no município de Belo Campo – BA
LOCALIDADE:
Rua Mozart Ferraz de Araújo, Av. Filomeno Viana, Rua José Moço Filho, Bairro Bonito, Município De
Belo Campo - BA.

FOTO 01 – RUA MOZART FERRAZ DE ARAÚJO
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FOTO 02 – RUA MOZART FERRAZ DE ARAÚJO

FOTO 03 – RUA MOZART FERRAZ DE ARAÚJO
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FOTO 04 – RUA MOZART FERRAZ DE ARAÚJO

FOTO 05 – AVENIDA FILOMENO VIANA
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FOTO 06 – AVENIDA FILOMENO VIANA

FOTO 07 – AVENIDA FILOMENO VIANA
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FOTO 08 – AVENIDA FILOMENO VIANA

FOTO 09 – RUA JOSÉ MOÇO FILHO
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FOTO 10 – RUA JOSÉ MOÇO FILHO

FOTO 11 – RUA JOSÉ MOÇO FILHO
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FOTO 12 – RUA JOSÉ MOÇO FILHO

Belo Campo - BA, 06 de abril de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações,
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões
Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em
vigor.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 079/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 13/06/2022
HORA: 08:30h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia.
VIII - OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de
Construção da Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana, zona roral do Município, conforme
especificações constantes nos Anexos deste Edital.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias:
1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).
X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua
apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores.
11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores.
10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
10.1.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal
de Belo Campo-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante
poderá comprovar com os originais em mãos. Obs.: não serão aceitos como válidos neste processo
autenticações realizadas por empresas privadas que não sejam cartórios.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma
hipótese a Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10.4 - Considerando o grande volume de recursos a serem aplicados na execução da obra objeto do presente
certame, faz-se necessário a realização pelas licitantes interessadas da vistoria in loco dos locais de
intervenção, pois, existem situações que devem ser levadas em consideração e que influenciam diretamente na
elaboração da proposta de preços.
10.4.1 - As licitantes interessadas em participar do certame deverão visitar e vistoriar o local do
serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos
trabalhos a serem executados, devendo obter o ATESTADO DE VISITA. Obrigatoriamente a
visita deverá ser feita pelo responsável técnico ou engenheiro civil ou arquiteto designado
vinculado à Empresa Licitante, e será emitido Atestado de Visita pelo Representante Técnico ou
responsável da Secretaria de Obras deste Município.
10.4.2 - As empresas interessadas em participar do certame deverão entrar em contato com a
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos até dia 09/06/2022 para agendar dia e horário
para a realização da vistoria do local onde vai ser realizada a Obra. A vistoria ocorrerá no dia
10/06/2022. Para maiores informações ligar no fone: 77 - 3437-2939 ou e-mail
licitacoes.belocampoba@gmail.com.
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10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba responderá por
escrito, os esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das
propostas, pelos meios próprios, sem, entretanto, identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum
esclarecimento verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante.
10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência
de respostas fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a
emissão de uma errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital,
desde que tais modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá
prorrogar o prazo de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário.
10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos
primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital.
11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos
constantes do envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do
licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba ou
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os
originais em mãos.
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital:
a) Atestado de Vistoria, emitido pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, conforme exigência do
item 10.4.1 do Edital;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do
Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no Anexo VII;
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c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei);
d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.
12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à
sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto
desta licitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;
d) Certificado de Regularidade do FGTS,           
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);
b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional
detentor dos atestados.
c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
IFicha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
III - Contrato Social ou último aditivo se houver;
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável
Técnico da licitante; ou
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas.
d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.
e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;
f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.
g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS.
g.1) A assinatura do Profissional na Declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório;
g.2) Não será aceita Declaração de Anuência Genérica. Somente será aceita Declaração de Anuência
específica para este Edital.
12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Do Balanço Patrimonial:
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:
i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
 publicados em Diário Oficial; ou
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 publicados em jornal de grande circulação; ou
 por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
ii - Sociedades limitadas (Ltda.):
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional:
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iv - Sociedade criada no exercício em curso:
 fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II - Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde:
IEG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.
d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.
__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 003/2022 - Pag. 6

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
89 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.
f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para a regularização da documentação.
h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial.
k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá
compor os documentos de habilitação da licitante.
XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara,
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital;
b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
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c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 06 (seis) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;
d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);
e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;
f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.);
g) A proposta deverá conter ainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro)
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.
h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
 b     constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea , do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;
i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária;
j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.
XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes,
devidamente credenciados;
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das
respectivas credenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário
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da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de
Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados,
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo,
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão,
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os
envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais
dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba em conformidade
aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;
i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados.
__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 003/2022 - Pag. 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
92 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por SORTEIO, na mesma Sessão.
15.3 - Será desclassificada a proposta:
a) Que não atender às exigências deste Edital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
II - valor orçado pela administração.
Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de
menor valor;
Apresentar proposta alternativa.
Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba;
Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Belo Campo-Ba.
I-

c)
d)
e)
f)

15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão
desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s)
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba e no
Diário Oficial do Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), para que se produzam os
efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando a valer para
todos os efeitos à partir da data da publicação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belo
Campo-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em
sua essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali
estipuladas.
16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse
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público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do
instrumento contratual.
16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à
contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56,
parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados,
os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital.
17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07
de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros
 !# $ &
   sobre o valor do documento de cobrança
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência.
17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por
cento) ao mês, calculado   e sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de
antecipação.
17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião,
devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais
prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.
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17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que
integra o presente Edital.
17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a contar da primeira ordem de
inícios dos serviços.
17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XIX - RESCISÃO
19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei nº 8666/93.
19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XX - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade;
Anexo XI - Memorial Descritivo.

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos,
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas,
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório.
20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura
Municipal de Belo Campo-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme
preconiza a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.8 - Condições para recebimento dos serviços:
20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
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20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia.
20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, à
Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou
qualquer outro meio eletrônico.
20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas
e redações aplicáveis.
XXI - FORO
21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 27 de Maio de 2022.

____________________________________________
Jesiel Santos Viana
Portaria Municipal nº 001, de 13 de Janeiro de 2022
Presidente da COPEL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BELO
CAMPO-BA
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº ............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste
ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a)
da cédula de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com
endereço na .................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços
nº 003/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Construção da Praça e Pavimentação no
Povoado de Sussuarana, zona roral do Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 003/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº
003/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações
ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ ..........................
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital
Tomada de Preços nº 003/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculad o rata te sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 06 (seis) meses, a contar da assinatura deste
contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2022, com base no inciso II,
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte
dotação Orçamentária:
Órgão: ..........................................
Unidade: ..........................................
Classificação Econômica: ..........................................
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados
os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem
de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da
obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectiv Termo de Recebimento Provisóri  
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assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado ' 
*< => ?@    KW'Y['[\[ <  alhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se,
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado 'mo de Recebimento Defin]
6.4.5 - Após a emissã'de Recebimento Def entrega da Certidão Negativa de Débito CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da
CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
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7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
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8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por
ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Belo Campo-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeito

....................................................................
Representante da Empresa Contratada

Testemunhas:

_________________________________
CPF:

_________________________________
CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Objeto: Prestação de serviços de Construção da Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana, zona
roral do Município, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital.
Prezados Senhores,

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa
inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________
(____________________________________________________), dentro do prazo de 06 (seis) meses.
Eu,
...................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 003/2022, e assim sendo,
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores
propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e quaisquer
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Construção de Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana
DATA DE PREÇO: BASE: Sinapi 11/2021 ; ORSE - 12/2021-1 - Sergipe ; SEINFRA 027.1

BDI: 23,38%

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

ITEM

CÓDIGO

FONTE

1.
1.1
1.2
1.3

93565
93572
100321

SINAPI
SINAPI
SINAPI

2.1

11397

ORSE

2.2
2.3

5088
2548

ORSE
ORSE

3.
3.1

100575

2.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
Encarregado geral de obras com encargos complementares
Técnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon
20 x 20cm e escoramento, instalada
Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização de superfícies com motoniveladora. AF_11/2019
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10
3.2
100974
SINAPI m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
(unidade: m3). AF_07/2020
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
3.3
95875
SINAPI
km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3.4
3426
ORSE Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
3.5
95875
SINAPI
km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3.6
100574
SINAPI Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019
3.7
11447
ORSE Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de
__________________________________________________________________________________________________
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SINAPI

UN.

MES
MES
MES

QUANT.

PREÇO SEM
BDI (R$)

PREÇO COM
BDI (R$)

VALOR (R$)

1,20
1,50
0,70

R$ 16.415,08
R$ 5.474,85
R$ 6.516,95
Subtotal

R$ 20.252,93
R$ 6.754,87
R$ 8.040,61

UN

1,00

R$ 750,00

R$ 925,35

R$ 925,35

M2
M2

20,00
1.150,08

R$ 239,57
R$ 1,33
Subtotal

R$ 295,58
R$ 1,64

R$ 5.911,60
R$ 1.886,13
R$ 8.723,08

M2

1.150,08

R$ 0,12

R$ 0,15

R$ 172,51

M3

53,82

R$ 7,47

R$ 9,22

R$ 496,22

M3XKM

107,64

R$ 1,99

R$ 2,46

R$ 264,79

M3

53,82

R$ 1,62

R$ 2,00

R$ 107,64

M3XKM

376,74

R$ 1,99

R$ 2,46

R$ 926,78

M3
M3

53,82
53,82

R$ 1,29
R$ 9,91

R$ 1,59
R$ 12,23

R$ 85,57
R$ 658,22
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compactação
Subtotal
4.
4.1

94990

SINAPI

4.2

8411

ORSE

4.3

4864

ORSE

4.4

94274

SINAPI

4.5

93679

SINAPI

4.6

102491

SINAPI

4.7

3212

ORSE

5.1

9165

ORSE

5.2

9159

ORSE

5.3

9166

ORSE

5.4

7783

ORSE

5.

PISO E ACESSIBILIDADE
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito
em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016
Polimento de piso cimentado - R1
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões
30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização
de base
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto préfabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.
af_05/2021
Colchão de areia

PARQUE INFANTIL
Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na
vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar
Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e
assento de madeira, com 03 pranchas
Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira,
corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"
Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme
projeto

R$ 2.711,73

M3

26,77

R$ 780,74

R$ 963,28

M2

334,63

R$ 14,83

R$ 18,30

R$ 6.123,73

M2

42,98

R$ 89,03

R$ 109,85

R$ 4.721,35

M

307,84

R$ 47,65

R$ 58,79

R$ 18.097,91

M2

444,86

R$ 66,24

R$ 81,73

R$ 36.358,41

M2

444,86

R$ 16,33

R$ 20,15

R$ 8.963,93

M3

21,91

R$ 133,45
Subtotal

R$ 164,65

R$ 3.607,48
R$ 103.659,82

UN

1

R$ 3.984,70

R$ 4.916,32

R$ 4.916,32

UN

1

R$ 5.271,85

R$ 6.504,41

R$ 6.504,41

UN

1

R$ 3.815,37

R$ 4.707,40

R$ 4.707,40

UN

1

R$ 7.864,63

R$ 9.703,38

Subtotal
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

9143
9144
11089
9147
12448
11090

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ACADEMIA AO AR LIVRE
Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01

UN
UN
UN
UN
UN
UN

1
2
1
1
1
1

R$ 2.643,49
R$ 2.643,49
R$ 1.748,49
R$ 2.815,49
R$ 2.385,49
R$ 3.418,49
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R$ 9.703,38
R$ 25.831,51

R$ 3.261,54
R$ 3.261,54
R$ 2.157,29
R$ 3.473,75
R$ 2.943,22
R$ 4.217,73

R$ 3.261,54
R$ 6.523,08
R$ 2.157,29
R$ 3.473,75
R$ 2.943,22
R$ 4.217,73
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6.7
6.8

9145
11387

ORSE
ORSE

6.9

9169

ORSE

6.10

11110

ORSE

7.1

96523

SINAPI

7.2

100974

SINAPI

7.3

95875

SINAPI

7.4

96617

SINAPI

7.

7.5

155

ORSE

7.6

87893

SINAPI

7.7

87799

SINAPI

7.8

96257

SINAPI

7.9

7406

ORSE

7.10

94965

SINAPI

7.11

92873

SINAPI

7.12

92775

SINAPI

7.13

92778

SINAPI

7.14

4358

ORSE

7.15

11447

ORSE

Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01
Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou
similar
Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01

UN
UN

1
3

UN
UN

CORETO
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para
M3
colocação de fôrmas). af_06/2017
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10
M3
m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
(unidade: m3)
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30
M3XKM
km (unidade: m3xkm)
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3
M2
cm. af_08/2017
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5
M2
- 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de
M2
fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada
M2
manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 35 mm.
af_06/2014
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares, com área média das seções
M2
menor ou igual a 0,28 m², pé-direito simples, em madeira, 2 utilizações. af_06/2017
Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive
M2
escoramento
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) M3
preparo mecânico com betoneira 400 l
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas
M3
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
KG
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
KG
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015
Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem
M3
compactação.
Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de
M3

R$ 2.846,28
R$ 2.674,28

R$ 3.511,74
R$ 3.299,53

R$ 3.511,74
R$ 9.898,59

1

R$ 834,77

R$ 1.029,94

R$ 1.029,94

1

R$ 4.192,49
Subtotal

R$ 5.172,69

R$ 5.172,69
R$ 42.189,57

3,28

R$ 89,05

R$ 109,87

R$ 360,37

4,26

R$ 7,47

R$ 9,22

R$ 39,28

29,82

R$ 1,99

R$ 2,46

R$ 73,36

5,12

R$ 18,34

R$ 22,63

R$ 115,87

3,52

R$ 78,87

R$ 97,31

R$ 342,53

3,52

R$ 7,12

R$ 8,78

R$ 30,91

3,52

R$ 52,66

R$ 64,97

R$ 228,69

17,47

R$ 209,58

R$ 258,58

R$ 4.517,39

31,39

R$ 68,64

R$ 84,69

R$ 2.658,42

5,34

R$ 475,90

R$ 587,17

R$ 3.135,49

5,34

R$ 203,73

R$ 251,36

R$ 1.342,26

70,41

R$ 20,82

R$ 25,69

R$ 1.808,83

406,78

R$ 16,00

R$ 19,74

R$ 8.029,84

20,13

R$ 173,88

R$ 214,53

R$ 4.318,49

20,13

R$ 9,91

R$ 12,23

R$ 246,19
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7.16

92567

SINAPI

7.17

94198

SINAPI

7.18

12214

ORSE

7.19

99837

SINAPI

7.20

102075

SINAPI

7.21

8624

ORSE

7.22

2288

ORSE

8.1

13148

ORSE

8.2

335

ORSE

8.3

13131

ORSE

8.4

12910

ORSE

8.5

8075

ORSE

8.6

91925

SINAPI

8.7

91927

SINAPI

8.8

91929

SINAPI

8.9
8.10

353
356

ORSE
ORSE

8.

compactação
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para
telhados com mais que 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte
vertical. af_12/2015
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com mais de 2 águas,
incluso transporte vertical. af_07/2019
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de
1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais
de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_p
Escada em concreto armado moldado in loco, fck 20 mpa, com 2 lances em "l" e laje
plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. af_11/2020
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e
retoques - Rev 01
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou
similar
Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m,
d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto
Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K,
IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint.
poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente
temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x
0,30m
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais fornecimento e instalação
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

M2

94,27

R$ 39,15

R$ 48,30

R$ 4.553,24

M2

94,27

R$ 32,59

R$ 40,21

R$ 3.790,60

UN

1,00

R$ 340,88

R$ 420,58

R$ 420,58

M

23,97

M3

0,6

R$ 702,45

R$ 866,68

R$ 20.774,32

R$ 4.617,16

R$ 5.696,65

M2

R$ 3.417,99

29,00

R$ 14,97

R$ 18,47

R$ 535,63

M2

29,00

R$ 13,54
Subtotal

R$ 16,71

R$ 484,59
R$ 61.224,87

UN

22

R$ 174,79

R$ 215,66

R$ 4.744,52

UN

8

R$ 1.943,55

R$ 2.397,95

R$ 19.183,60

UN

8

R$ 4.976,48

R$ 6.139,98

R$ 49.119,84

UN

13

R$ 2.658,17

R$ 3.279,65

R$ 42.635,45

UN

22

R$ 113,48

R$ 140,01

R$ 3.080,22

M

67,86

R$ 3,91

R$ 4,82

R$ 327,09

M

736,44

R$ 5,28

R$ 6,51

R$ 4.794,22

M

789,96

R$ 7,46

R$ 9,20

R$ 7.267,63

M
M

311,09
7,16

R$ 11,30
R$ 20,84

R$ 13,94
R$ 25,71

R$ 4.336,59
R$ 184,08
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8.11
8.12

13031
478

8.13

12222

ORSE

8.14

93654

SINAPI

8.15

93656

SINAPI

8.16

93657

SINAPI

8.17

93658

SINAPI

8.18
8.19
8.20

8894
8312
11774

ORSE
ORSE
ORSE

8.21

101494

SINAPI

8.22
8.23
8.24

8454
9379
101632

ORSE
ORSE
SINAPI

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

98520
10234
9869
11117
9260

9.6

98511

9.7

9369

9.8

C3683

9.9

3226

ORSE
ORSE

Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com
barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação.
af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação.
af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação.
af_10/2020
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação.
af_10/2020
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v
Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar
Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia
Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e
disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_p
Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento
Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação

ACABAMENTOS
PAISAGISMO
Aplicação de adubo em solo. af_05/2018
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio
Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio
Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio
Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a
SINAPI
4,00 m. af_05/2018
LIXEIRA
Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e
ORSE
vem
CERCA PARQUE INFANTIL
SEINFRA Guarda corpo de madeira e corda de sisal
BANCOS
ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto,
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

UN
UN

4
2

R$ 115,83
R$ 18,35

R$ 142,91
R$ 22,64

R$ 571,64
R$ 45,28

UN

1

R$ 125,34

R$ 154,64

R$ 154,64

UN

1

R$ 12,03

R$ 14,84

R$ 14,84

UN

2

R$ 12,92

R$ 15,94

R$ 31,88

UN

2

R$ 13,98

R$ 17,25

R$ 34,50

UN

1

R$ 20,32

R$ 25,07

R$ 25,07

UN
UN
UN

1
1
1

R$ 62,38
R$ 216,80
R$ 895,80

R$ 76,96
R$ 267,49
R$ 1.105,24

R$ 76,96
R$ 267,49
R$ 1.105,24

UN

1

R$ 1.337,49

R$ 1.650,20

R$ 1.650,20

UN
UN
UN

1
1
7

R$ 1.223,48
R$ 39,08
R$ 41,65
Subtotal

R$ 1.509,53
R$ 48,22
R$ 51,39

R$ 1.509,53
R$ 48,22
R$ 359,73
R$ 141.568,46

M2
M2
UN
UN
UN

174,09
174,09
60
44
5

R$ 4,76
R$ 19,44
R$ 16,89
R$ 17,61
R$ 690,08

R$ 5,87
R$ 23,99
R$ 20,84
R$ 21,73
R$ 851,42

R$ 1.021,91
R$ 4.176,42
R$ 1.250,40
R$ 956,12
R$ 4.257,10

UN

3

R$ 123,65

R$ 152,56

R$ 457,68

UN

4

R$ 1.006,68

R$ 1.242,04

R$ 4.968,16

M

46,63

R$ 82,80

R$ 102,16

R$ 4.763,72

M

7,13

R$ 175,33

R$ 216,32

R$ 1.542,36
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9.10

2411

ORSE

9.11

12114

ORSE

9.12

3857

ORSE

9.13

93358

SINAPI

9.14

94965

SINAPI

9.15

9857

ORSE

9.16

9856

ORSE

9.17

2328

ORSE

pintado com tinta acrílica, 2 demãos
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de
madeira, inclusive pintura
Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado
Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite
da Coral ou similar
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para
interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons fortes (laranja,
vermelho, mostarda, verde limão, etc)
PERGOLADO
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado
(ref:obra Sergipetec)
Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado
(ref:obra Sergipetec)
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre
superfícies de madeira

UN

11

R$ 1.100,00

R$ 1.357,18

R$ 14.928,98

UN

9

R$ 633,38

R$ 781,46

R$ 7.033,14

M2

16,72

R$ 6,56

R$ 8,09

R$ 135,26

M3

0,35

R$ 74,33

R$ 91,71

R$ 32,10

M3

0,01

R$ 475,90

R$ 587,17

R$ 5,87

M

37,1

R$ 29,40

R$ 36,27

R$ 1.345,62

M

109,9

R$ 20,75

R$ 25,60

R$ 2.813,44

M2

75,75

R$ 12,62

R$ 15,57

Subtotal
10.
10.1

2450

ORSE

11.
11.1
11.2

2548
100577

ORSE
SINAPI

11.3

101169

SINAPI

11.4

94273

SINAPI

11.5

100575

SINAPI

11.6

94990

SINAPI

11.7

4864

ORSE

SERVIÇOS FINAIS
Limpeza geral

PAVIMENTAÇÃO
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e
areia). AF_05/2020
CALÇADA
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viário). AF_06/2016
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, não armado. af_07/2016
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões

M2

1.150,08

M2
M2

R$ 1.179,43
R$ 50.867,71

R$ 2,04
Subtotal

R$ 2,52

R$ 2.898,20
R$ 2.898,20

3033,79
3033,79

R$ 1,33
R$ 1,06

R$ 1,64
R$ 1,31

R$ 4.975,42
R$ 3.974,26

M2

3033,79

R$ 72,89

R$ 89,93

R$ 272.828,73

R$ 28.120,03

M

522,58

R$ 43,61

R$ 53,81

M2

627,09

R$ 0,12

R$ 0,15

R$ 94,06

M3

43,90

R$ 780,74

R$ 963,28

R$ 42.287,99

M2

9,75

R$ 89,03

R$ 109,85

R$ 1.071,04
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11.8

4249

ORSE

11.9

2555

ORSE

30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização
de base
SINALIZAÇÃO
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18
(60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de
esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva
Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros

UN

8,00

R$ 125,00

R$ 154,23

R$ 1.233,84

UN

3,00

R$ 88,83
Subtotal

R$ 109,60

R$ 328,80
R$ 354.914,17
R$ 834.653,38

CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno Porte,
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 003/2022 - Pag. 29

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
112 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana
DATA DE PREÇO: BASE: Sinapi 11/2021 ; ORSE - 12/2021-1 - Sergipe ; SEINFRA 027.1

BDI: 23,38%

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO
ITEM

VALOR (R$)

% ITEM

1

2

3

4

5

6

1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 40.064,26

4,80%

15%
6.009,64

15%
R$ 6.009,64

15%
R$ 6.009,64

15%
R$ 6.009,64

10%
R$ 4.006,43

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 8.723,08

1,05%

3

MOVIMENTO DE TERRA

R$ 2.711,73

0,32%

30%
R$ 12.019,28
100%
R$ 8.723,08
30%
R$ 813,52

4

PISO E ACESSIBILIDADE

R$ 103.659,82

12,42%

35%
R$ 949,11
20%
R$ 20.731,96

35%
R$ 949,11
20%
R$ 20.731,96

20%
R$ 20.731,96

5

PARQUE INFANTIL

R$ 25.831,51

3,09%

6

ACADEMIA AO AR LIVRE

R$ 42.189,57

5,05%

7

CORETO

R$ 61.224,87

7,34%

20%
R$ 12.244,97

9

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

R$ 141.568,46

16,96%

20%
R$ 12.244,97
25%
R$ 35.392,12

20%
R$ 12.244,97
25%
R$ 35.392,12

10

ACABAMENTOS

R$ 50.867,71

6,09%

20%
R$ 20.731,96
50%
R$ 12.915,76
50%
R$ 21.094,79
20%
R$ 12.244,97
25%
R$ 35.392,12
50%
R$ 25.433,86

11

SERVIÇOS FINAIS

R$ 2.898,20

0,35%

12

PAVIMENTAÇÃO

R$ 354.914,17

42,52%

25%
R$ 88.728,54

25%
88.728,54

25%
88.728,54

20%
R$ 20.731,96
50%
R$ 12.915,76
50%
R$ 21.094,79
20%
R$ 12.244,97
25%
R$ 35.392,12
50%
R$ 25.433,86
100%
R$ 2.898,20
25%
88.728,54

R$ 834.653,38

100,00%

R$ 164.056,34

R$ 163.107,23

R$ 222.551,63

R$ 223.446,62

Valores totais

R$ 21.555,88

R$ 39.935,68
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 003/2022.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar);
b) Aluguéis;
c) Móveis e utensílios;
d) Veículo;
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo;
h) Material de expediente;
i) Equipamentos de segurança;
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio;
k) Veículos de socorro;
l) Outras despesas (detalhar).
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos;
c) Taxas;
d) Outros tributos.
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários;
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro.
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa
TOTAL:

TAXA
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO IX
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO

TAXA EM
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS
A 03 Salário - Educação
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho
SUBTOTAL - GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA
GLOBAL DE A
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos
B 02 Descanso Remunerado em Feriados
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais
B 04 Licença Paternidade Remunerada
B 05 Auxílio Enfermidade
B 06 Décimo Terceiro Salário
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas
SUB TOTAL - GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE
A
C 01 Aviso Prévio
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa
C 03 Adicional p Aviso Indenizado
C 04 Indenização Adicional
SUB TOTAL - GRUPO C
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B
SUB TOTAL - GRUPO D
TOTAL GERAL
Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE

Eu,
___________________________________,
representante
legal
da
empresa
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes
e/ou Servidores desta entidade.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA
SUSSUARANA
Local: Sussuarana, Belo Campo ± BA, 45160-000
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1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial é parte integrante do Projeto Arquitetônico da
implantação de uma praça localizada na Sussuarana, município de Belo
Campo, Ba.
A área correspondente para implantação da praça é de 1.150,08 m²,
3033,79m² de pavimentação em paralelepípedo e 627,09m² de calçada, sendo
parte integrante dos espaços livres do município. Contará com a infraestrutura
de calçamentos urbanos e passeios em geral, arborização e vegetação
paisagística, playground, academia ao ar livre, mobiliário urbano iluminação,
pública e um coreto. O projeto em questão atende aos dispositivos
estabelecidos pela NBR-9050.
Este memorial descritivo tem em sua função especificar os materiais e
serviços a serem empregados em obra, propiciando a devida compreensão dos
componentes construtivos.

2

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS

2.1 Placa da Obra
A placa de obra deve ter as dimensões padronizadas de 1,5 m x 2,00 m, e
deverá ser instalada em local visível das proximidades da obra, mediante
autorização prévia da Fiscalização

2.2 Locação Topográfica
Previamente à execução dos serviços, a Executante deverá confirmar
através de locação topográfica em campo; os eixos, as larguras, as extensões,
as elevações e cotas previstas em Projeto, reportando à Fiscalização as
eventuais divergências, imediatamente à sua constatação.
2.3 Meio-fio em Concreto
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Os meios-fios a implantar serão em concretR FRP IFN 03D WUDoR
volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia média: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m³.
As dimensões estão definidas nos detalhes típicos do projeto.
Recomenda-se que as peças utilizadas sejam pré-moldadas.
Caso solicitado, a Executante deverá apresentar Laudo de controle
tecnológico do concreto aplicado.
Serão mantidos os meios-fios existentes, desde que estejam íntegros
mediante aprovação prévia da Fiscalização.

Tipo

Ilustração
Perímetro

Meio-fio em
concreto

307,84m

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

3

PISO

A área da praça deverá ser nivelada de acordo com as cotas indicadas
em desenho. Ao longo de toda a praça deverão ser instalados meios-fios prémoldados de concreto, para a definição do traçado, os quais não deverão
ultrapassar a altura de 15 cm. Conforme visto na paginação de piso, os passeios
e algumas áreas da praça serão pavimentados em concreto e outras áreas serão
pavimentados em piso intertravado retangular pigmentado vermelho. Antes da
aplicação dos pisos as bases deverão ser bem compactadas e niveladas.
3.1 Piso em Concreto
O piso em concreto polido.

Tipo

Ilustração

M²

Espessura

M³
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Concreto
polido

334,63 m²

0,08

26,77m³

Fonte: Elaborado pela autora, 2021

3.2 Piso Intertravado
Piso bloco intertravado em concreto pigmentado com a cor vermelha.

Tipo

Ilustração

M²

cor
Espessura

Piso bloco
intertravado

73,14m²

Vermelho

0,10X0,20
H:0,05

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Piso bloco intertravado em concreto pigmentado com a cor amarela.

Tipo

Ilustração

M²

cor
Espessura

Piso bloco
intertravado

221,21m²

Amarelo

0,10X0,20
H:0,05

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Piso bloco intertravado em concreto pigmentado com a cor azul.
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Tipo

Ilustração

M²

cor
Espessura

Piso bloco
intertravado

150,51m²

Azul

0,10X0,20
H:0,05

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

3.3 Pisto Tátil e Rampas
O piso tátil de alerta deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido
de deslocamento em texturas contrastantes com o restante do piso adjacente.
Serão sempre utilizados para indicar início e termino de rampas;
rebaixamento de calçadas; obstáculos em balanço sobre a calçada e desníveis.
Em todas as interseções das vias contempladas no projeto, deverão ser
implantadas rampas de acesso nos quatro cantos facilitando a acessibilidade para
as faixas de travessias que deverão ser implantadas nas quatro travessias da
interseção.
As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33% (inclinação
suave) para atenderem a norma /04. ABNT ± NBR 9050, e executadas conforme
projeto específico.

Tipo

Piso tátil alerta

Ilustração

M²

8,65m²

cor

Azul

Medidas

0,30 x 0,30
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Tipo

Ilustração

Piso tátil
direcional

M²

34,33m²

cor

Vermelho

Medidas

0,30 x 0,30

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

4

ACADEMIA AO AR LIVRE

As bases para fixação dos aparelhos deverão atender as especificações
do fabricante para cada tipo de equipamento. Assim, parte dos aparelhos será
fixada por parabolts sobre uma base de concreto e outra parte fixada por
chumbadores em estacas de concreto.
Deverá ser fornecido e instalados os seguintes aparelhos:

x

01 Alongador

x

02 Cavalgada simples

x

01 Roda de ombro vertical

x

01 Leg press duplo

x

01 Rotação diagonal duplo

x

01 Abdominal duplo

x

01 Elíptico (esqui)

x
x
x

03 Caminhada simples
01 Barras paralelas
01 Jogo de barras
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5

PLAYGROUD EM TANQUE DE AREIA

Será implantada uma tanque de areia com cerca de 146,09m², onde terá um
playground com brinquedos, nesse tanque de areia terá:
x

Brinquedo ± labirinto (trepa-WUHSD HPWXERIHUURJDOYDQL]DGRG ´QD
KRUL]RQWDOHG ´QDYHUWLFDO'LP[[P

x

Brinquedo ± gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro
JDOYDQL]DGRGH´H´HDVVHQWRGHPDGHLUDFRPSUDQFKDV

x

Brinquedo ± balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento
de madeira, corrente revestida com mangueira plástica transp., fixado
em tubo de ferro galvanizado ´

x

Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeiraa de
madeira conforme projeto.

6

MOBILIÁRIO

Serão instaladas 4 lixeiras, 11 bancos para jardim tamanduá, 1 banco fixo
no canteiro, 5 mesas de bancos com jogo de dama fixo e mesas e 4 bancos
infantis em concreto polido pintadas ao longo de toda a praça, todos
especificados e detalhados em projeto.

Foto ilustrativa

7

ILUMINAÇÃO
7.1 Porte de Iluminação Led Reto Angular

Com cerca de 07 postes de iluminação led reto angular com 2 luminárias
pétala 100w, pintura eletrostática quente em poliéster nas cores preta com altura
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de 3 metros. O projeto será implantado conforme mostra em projetos de
detalhamento e sua localização em projeto de corte e plantas baixas.
7.2 Poste de Iluminação Pétala
Poste de iluminação led reto com 8 luminárias pétalas, 100w e com altura
de 6 metros tem intuito de clarear ainda mais o ambiente, serão locados 10
postes. Todos especificados em projeto.
7.3 Refletor Led
Será implantado cerca de 22 refletores nos canteiros com o intuito de
iluminar toda a vegetação da praça, o refletor utilizado será o refletor 100w Led
Luminária Cor Verde Jardim Spot Luz Ip66.

8

PAISAGISMO
Para a elaboração do projeto da Praça Morada Real, foi necessário definir

caminhos e parâmetros que contemplam toda a circulação do espaço
contemplativo e se adaptam aos diferentes ambientes e morfologia do terreno.

8.1 Descrição das Espécies Vegetais
As áreas verdes são compostas por variedades de plantas que indicam o
nível de qualidade do espaço, por isso é importante a adequação das mesmas
as atividades que serão praticadas e as relações do homem com o meio além
de contribuírem para a renovação do ar. São espaços que caracterizam a
qualidade de vida da população. Dentro desse estudo as vegetações foram
selecionadas visando o aspecto funcional, praticidade, a manutenção com
podas, irrigações e a harmonia entre os elementos dispostos nos canteiros, e
demais localidades.
Estão descritas abaixo as espécies selecionadas e suas características e
demais informações estará disponível na planta de paisagismo.
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x Tabebuia Impetiginosus
Popularmente conhecida como Ipê rosa, é uma espécie arbórea que de
porte grande que possui em média de 8 a 12 metros de altura, possui
crescimento rápido, e 40 a 90 centímetros de diâmetro. As folhas são verde
escuras, as flores são de enflorescia. Por ser uma espécie secundaria deve ser
cultivado em sol pleno, suas raízes são profundas, mas ainda assim tem ótimo
desenvolvimento e a floração é 2 vezes ao ano.

Fonte: globaltree

x Zoysia Japonica
Popularmente conhecida como grama esmeralda, é uma forração
muita utilizada para gramados, é perene e muito ramificada. Sua altura é em
média 15 cm de altura e possui rápido crescimento, com a utilização de adubos
a sua cor fica um verde mais denso. Possui uma ótima resistência e suporta
pisoteio.
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Fonte: diamantegramas

x Jacarandá Mimosifolia
O jacarandá é uma árvore extremamente ornamental, chegando a 15
metros, na época da floração apresenta uma profusão de flores em cachos de
tons entre lilás e azul que cobrem por completo a árvore.

Fonte: espaçobotanico

x

Tradescantua Spathacea

É uma herbácea popularmente conhecida como abacaxi roxo é uma
espécie de forração resistente ao sol pleno e de ciclo de vida perene, possui
tamanho em média de 0.3 a 0.6 de altura. Tem uma folhagem perene e colorida
com uma tonalidade violeta e verde, floresce na primavera e verão com
pequenas flores brancas.
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Fonte: jardineironet

x

Ixora Coccinea

A ixora é um arbusto muito apreciado, e possui em média de 0.90 á 1.20
de altura, existem espécies que tem um tamanho maior. Seu ciclo de vida é
perene, possui enflorescias terminais grandes com numerosas flores pequenas
em diversos tons, no projeto especifico foi utilizado as cores amarela e vermelha.
Dentre as características da ixora é a resistência a sol pleno.

Fonte: jardimexotico

x

Caesalpinia Peltophoroides
Popularmente conhecida como sibipiruna, é uma espécie arbórea de

rápido crescimento e florescimento ambiental, de porte grande que possui em
média de 10 a 15 metros de altura, seu tronco é 30 a 40 centímetros de diâmetro
e é perene. Sua floração é entre setembro a novembro e possui numerosas
folhas pequenas amarelas que forma um cacho. É uma arvore de sol pleno e
possui ótimo efeito paisagístico por ter uma copa ornamental.
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Fonte: sitiodamata

x

Roystonea oleracea

A palmeira-imperial é uma espécie de palmeira monoica, solitária e
imponente, muito robusta e de grande porte, que alcança entre 30 e 40 metros
de altura. As folhas tem de 3 a 5 metros de comprimento, e são pinadas, com
folíolos arqueados e inseridos no mesmo plano, diferindo assim da palmeirareal-de-cuba (Roystonea regia), que apresenta folhas mais plumosas. Seu
estipe (tronco) é de cor cinza claro, liso, uniformemente cilíndrico, apenas um
pouco mais engrossado na base e com diâmetro entre 40 e 60 centímetros.

Fonte: sitiodamata

9

PERGOLADO
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O pergolado de madeira terá estrutura feita com vigas e colunas de
eucalipto tratado. A madeira escolhida para a montagem do pergolado, deve
ser preferencialmente envernizada e impermeabilizada, já que ficará exposto
ao sol e a chuva.

Fonte: acervo pessoal

10 PAVIMENTAÇÃO
10.1

Locação topográfica

Previamente à execução dos serviços, a Executante deverá confirmar
através de locação topográfica em campo; os eixos, as larguras, as extensões,
as elevações e cotas previstas em Projeto, reportando à Fiscalização as
eventuais divergências, imediatamente à sua constatação.
10.2

Regularização e compactação de Subleito

A regularização do subleito de Áreas a serem pavimentadas é a
operação destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. A regularização
será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados
no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do
pavimento.
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Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica
porventura existentes na área a ser regularizada. Após a execução de cortes,
com eventuais aterros, e adição do material em volume inferior a 20 m³,
conforme necessidade para atingir o greide de projeto, será procedida a
escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de homogeneização,
umedecimento ou secagem, compactação com rolo compactor de pneus e
acabamento.

10.3

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

A execução da pavimentação em paralelepípedos se dará conforme as
etapas descritas a seguir.
a.

Base em colchão de areia

Os pavimentos de paralelepípedos serão assentes sobre um colchão
(base) de areia.
O colchão de areia deverá obedecer aos alinhamentos e declividades
previstas no Projeto, aplicado na espessura mínima de 10 cm, e regularizado
de acordo com a necessidade executiva.
A areia a ser aplicada deverá ter características granulométricas
conforme preconizado no documento Especificações de Serviço, e estar isenta
de matéria orgânica, sujidades e/ou elementos contaminantes, com grau de
umidade próxima ao ponto ótimo, verificada através de analise tátil-visual.
A Fiscalização deverá aprovar a areia a ser aplicada, previamente à
execução dos serviços.
b.

Os

Assentamento de paralelepípedos
paralelepípedos

serão

assentados

nos

eixos

e

consolidados e trabalhados para a base e sub-base.
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O assentamento das pedras é realizado, usualmente, uma a uma, por
profissional capacitado e experiente (calceteiro).
As etapas do assentamento compreendem: marcação, cravação,
rejuntamento e compactação.
Recomenda-se que a compactação, para acomodação final das pedras,
seja executado mecanicamente.
Os critérios para metodologia executiva estão preconizados no
documento Especificações de serviços.
10.4

CALÇADA

10.4.1 Meio-fio em concreto
Os meios-fios a implantar VHUmR HP FRQFUHWR FRP IFN 03D WUDoR
volumétrico de 1:2:3 (cimento: areia média: brita #2), com consumo mínimo de
cimento de 250 kg/m³, conforme recomendações do documento Especificações
de Serviço.
As dimensões estão definidas nos
detalhes típicos do Projeto. Recomenda-se
que as peças utilizadas sejam pré-moldadas.
Caso solicitado, a Executante deverá apresentar Laudo de controle
tecnológico do concreto aplicado.
Serão mantidos os meios-fios existentes, desde que estejam íntegros. A
substituição de meios-fios poderá ser efetuada mediante aprovação prévia da
Fiscalização.
10.4.2 Passeio
Serão executados passeios acessíveis com rampas e piso tátil apenas
de alerta. A execução dos passeios contempla a compatibilização sua
geometria com as exigências de acessibilidade universal, definidas pela norma
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ABNT NBR 9050:2004.
As calçadas estão caracterizadas em três partes; partindo do meio fio,
há a faixa de serviço; a faixa livre e a faixa de acesso.
Fundamentalmente, a faixa livre para circulação deve dispor de largura
mínima de 1,20m. E sempre que possível ampliá-la ao máximo possível
conforme a largura das vias, pavimentando-a com concreto com acabamento
liso, antiderrapante e de grande resistência.
A faixa livre é a área destinada exclusivamente à livre circulação de
pedestres, devendo, portanto, ser desprovida de obstáculos, equipamentos
urbanos ou de infraestrutura, mobiliário, vegetação, floreiras, rebaixamento de
guias para acesso de veículos ou qualquer outro tipo de interferência
permanente ou temporária, devendo atender às seguintes características
geométricas:


Ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua.



Ter inclinação transversal constante, não superior a 2% (dois por

cento).


Possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros)

e altura livre mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros).


Ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica.

Paralelamente ao meio-fio, uma faixa de serviço é proposta, visando
ordenar e concentrar os equipamentos urbanos que constituem obstáculos à
circulação.
Em calçadas muito estreitas, essa faixa de serviço poderá ter largura
mínima de 75 cm.
10.4.3 Piso Tátil
O piso tátil de alerta deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido
de deslocamento em texturas contrastantes com o restante do piso adjacente.
Serão sempre utilizados para indicar inicio e termino de rampas;
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MEMORIAL DESCRITIVO

rebaixamento de calçadas; obstáculos em balanço sobre a calçada e desníveis.
a.

Rampas

Deverão ser implantadas rampas de acesso nos locais indicados em
projeto, facilitando a acessibilidade para as faixas de travessias.
As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33%
(inclinação suave) para atenderem a norma /04. ABNT ± NBR 9050, e
executadas conforme projeto específico.
11 SINALIZAÇÃO
11.1

Placas de Sinalização Viária

Em todas as ruas das áreas de intervenção serão instaladas placas de
transito, conforme projeto específico e segundo as recomendações do
documento Especificações de Serviço.
11.2

Placas de logradouro

Em todas as ruas a serem pavimentadas serão instaladas placas de
identificação de logradouro, de maneira a identificar a rua de acordo com o
nome instituído legalmente para o local e conforme registros na Prefeitura e
Correios.
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1.0

1.1
1.2
1.3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Mês 1
0,2
0,25
0,2

Engenheiro Civil
Encarregado Geral
Tec. Seg. do Trabalho

Mês 2
0,2
0,25
0,1

Mês 3
0,2
0,25
0,1

Mês 4
0,2
0,25
0,1

Mês 5
0,2
0,25
0,1

Mês 6
0,2
0,25
0,1

Total
1,2
1,5
0,7

2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
1 unidade

2.2

Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes
Largura (m)
(A)
5,00

2.3

Comprimento (m)
(B)
4,00

TOTAL (m²)
(A) x (B)
20,00

Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Em toda área da praça a ser construída - Conforme Quadro de Áreas da Prancha 05/14: 1.150,08m²

3.0
3.1

MOVIMENTO DE TERRA
Regularização de terreno c/ motoniveladora
Executada em toda área de implantação da praça = 1.150,08m²

3.2

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A
2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
(A) Área de corte para nivelamento:
(B) Altura da camada do corte:
(C) Estimativa de volume a expurgar:
(D) Empolamento:

1.150,08 m²
0,12 m
30%
30%

Volume bota-fora: (A) x (B) x (C) x (1,00+(D)) =
3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(A) Volume cortado:
(B) DMT estimado Jazida:
(A) x (B) =

3.4

53,82 m³

53,82 m³
2,00 km
107,64 m³xkm

Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida
Reposição do volume expurgado:

3.5

53,82 m³

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(A) Volume transportado:
(C) DMT estimado Jazida:

53,82 m³
7,00 km

Momento extraordinário de transporte: (A) x (B) =
3.6

Espalhamento de material com trator de esteiras
Reposição do volume expurgado:

3.7

53,82 m³

Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação
Executado sobre todo volume espalhado:

4.0

376,74 m³xkm

53,82 m³

PISOS E ACESSIBILIDADE

4.1
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
(A) Área de piso conforme Quadro de Áreas da Prancha 05/14:
(B) Espessura do piso: 8 cm
Volume total de concreto: (A) x (B) =

334,63 m²
26,77 m³
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4.2

Polimento de piso cimentado
Polimento em toda área do passeio em concreto =

4.3

334,63 m²

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada acii, rejuntado, exclusive regularização de base
(A) Área do piso tátil direcional na cor VERMELHA conforme Quadro de Áreas da Prancha 05/14: 34,33m²
(B) Área do piso tátil alerta na cor AZUL conforme Quadro de Áreas da Prancha 05/14: 8,65m²
(C) Área total do Piso Tátil: (A)+(B) = 34,33m²+8,65m² = 42,98m²

4.4

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)
Perímetro total do contorno da Praça+Canteiros Quadro de Áreas da Prancha 05/14: 307,84m

4.5

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Conforme Quando de Áreas da Prancha 05/14:
Piso intertravado na cor azul =
Piso intertravado na cor amarela =
Piso intertravado na cor vermelha =
Área total =

4.6

150,51
221,21
73,14
444,86

m²
m²
m²
m²

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador
Pintura para reforçar a cor do piso intertravado, de acordo com as cores específicadass no item 4.5. Área = 444,86m²

4.7

Colchão de areia para parque infantil
Conforme Quadro de áreas da Pracha 05/14: 146,09m²
Altura = 0,15m
Volume = 21,91m³

5.0

PARQUE INFANTIL

5.1

Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m
Quantidade: 01

5.2

Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas
Quantidade: 01

5.3

Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado
em tubo ferro galv.4"
Quantidade: 01

5.4

Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto
Quantidade: 01

6.0

ACADEMIA AO AR LIVRE

6.1

Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado
Quantidade: 01

6.2

Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado
Quantidade: 02

6.3

Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado
Quantidade: 01

6.4

Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado
Quantidade: 01

6.5

Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado
Quantidade: 01

6.6

Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado
Quantidade: 01
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6.7

Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado
Quantidade: 01

6.8

Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado
Quantidade: 03

6.9

Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2"
Quantidade: 01

6.10

Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado
Quantidade: 01

7.0
7.1

CORETO
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017
Largura
0,80

7.2

prof. (m)
0,64

3,28

Vol. (m³)
3,28

empol. (%)
Total (m³)
30,00
4,26

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(A) Volume transportado
(C) DMT estimado Jazida:

4,26 m³
7,00 km

Momento extraordinário de transporte: (A) x (B) =
7.4

quantidade
8,00

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A
2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre
Vol. (m³)

7.3

Comprimento
0,80

29,82 m³xkm

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. af_08/2017
Largura
0,80

Comprimeito
0,80

quantidade
8,00

Área m²
5,12

7.5
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm
Altura (m)
Perimetro (m) Área (m²)
3,52
0,11
32,03
7.6

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3
com preparo manual. Af_06/2014

7.7

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de
vãos), espessura de 35 mm. af_06/2014

Na face externa da alvenaria =

Na face externa da alvenaria =
7.8

3,52

3,52

m²

m²

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares, com área média das seções menor ou igual a 0,28 m², pé-direito simples, em
madeira, 2 utilizações. af_06/2017
Forma
Elemento
Pilares

7.9

Perímetro pilar
circular (m)

Qtdade
8,00

0,78

l (m)
2,80

Ára total (m²)
17,47

Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento
Forma
Elemento
Viga superior
Viga superior
Viga superior
Viga baldrame

Qtdade
1,00
1,00
1,00
1,00

Perímetro (m)
32,03
32,03
32,03
32,03

Ára total (m²)
l (m)
0,30
9,61
0,30
9,61
0,13
4,16
0,25
8,01
31,39
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7.10 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.
Concreto
Elemento

Qtdade

Pilares
Sapata
Viga Superior
Viga Baldrame

l (m)

Área (m²)
8
8
1
1

0,05
3,80
0,64
0,30
4,16
0,30
4,16
0,25
Volume Total =

7.11 Lançamento manual de concreto

Volume
(m³)
1,52
1,54
1,25
1,04
5,34

5,34 m³

7.12 Armação aço CA-60 - ø 5.0mm
Quantidade total para sapatas, vigas e pilares
De acordo com projeto estrutural do coreto

70,41 kg

Quantidade total para sapatas, vigas e pilares
De acordo com projeto estrutural do coreto

406,78 kg

7.13 Armação aço CA-50 - ø 10.0mm

7.14 Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.
Área do piso do coreto: 77,42m²
Espessura: 0,26m
Volume de aterro = 20,13m³
7.15 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação
Em toda área de aterro = 20,13m
7.16

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 águas e para telha romana
esmaltada, incluso transporte vertical
Executado em toda área de telhado + 50cm de beiral = 94,27m²

7.17 Telhamento com telha cerâmica esmaltada de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical
Executado em toda área de telhado + 50cm de beiral = 94,27m²
7.18 Rampa para acesso de deficientes ao coreto, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura cor concreto, dimensões conforme
projeto
01 rampa
7.19 Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado
por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_p
Em toda extensão do coreto, exceto entre pilares da rampa e da escada = 4+4+4+4+4+3,97 = 23,97m
7.20

Escada em concreto armado moldado in loco, fck 20 mpa, com 2 lances em "l" e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada.
af_11/2020
Largura (m)
Altura (m)
Comp. (m) Volume (m³)
Degrau menor
0,28
0,18
4,00
0,20
Degrau maior
0,28
0,36
4,00
0,40
volume total
0,60

7.21

Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01
Elemento
Pilares
Viga Baldrame
Alvenaria

Qtdade
8,00
1
1

Perímetro (m)
0,78
32,03
32,03

Ára total (m²)
l (m)
2,80
17,47
0,25
8,01
0,11
3,52
29,00
Área total =
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8.0
8.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.2

Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base
concreto
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.3

22,00 unidades

8,00 unidades

Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê
fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8,00 unidades

8.4
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:
8.5

Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:
8.6

2,00 unidades

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.18

2,00 unidades

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.17

1,00 unidade

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.16

1,00 unidade

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.15

2,00 unidades

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.14

4,00 unidades

Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.13

7,16 metros

Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.12

311,09 metros

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.11

789,96 metros

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.10

736,44 metros

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.9

67,86 metros

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.8

22,00 unidades

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.7

13,00 unidades

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m

1,00 unidade

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

1,00 unidade
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8.19

Disjuntor monopolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, Siemens ou similar
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.20

1,00 unidade

Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.21

1,00 unidade

Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm2 e disjuntor din 50a
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.22

1,00 unidade

Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.23

1,00 unidade

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

8.24

1,00 unidade

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação
Conforme Lista de materiais do Projeto Elétrico:

9.0

7,00 unidades

ACABAMENTOS
PAISAGISMO

9.1

Aplicação de adubo em solo
Em toda área a receber grama, conforme quadro de áreas da Prancha 07/14: 174,09m²

9.2

Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio
Conforme Quadro de Áreas Da Prancha 07/14:

9.3

Conforme Quantitativo Da Prancha 07/14:
9.4

60,00 unidades

Planta - Abacaxi Roxo
Conforme Quantitativo Da Prancha 07/14:

9.5

44,00 unidades

Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)
Conforme Quantitativo Da Prancha 07/14:

9.6

174,09 m²

Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio

5,00 unidades

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m
Planta - Ipê rosa H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 07/14:

1,00 unidade

Planta - Sibipiruna H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 07/14:

1,00 unidade

Planta - Jacarandá H>3m
Conforme Quantitativo Da Prancha 07/14:

1,00 unidade
Total

3,00 unidades

LIXEIRA
9.7

Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem
Conforme Quantitativo Da Prancha 08/14:

4,00 unidades

CERCA PARQUE INFANTIL
9.8

Cerca de eucalipto tratado, d= 20cm, Altura total 1,00m e corda de Sisal, conforme projeto
Conforme Detralhamento da prancha 11/14
Altura livre eucalipto = 0,50m
Altura eucalipto chumbado = 0,50m
Altura total peça de eucalipto= 1,00m
Extensão da cerca = 46,63m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 28/01/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
BANCOS
9.9

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos
Comprimento de banco Do canteiro conforme prancha 10/14: 7,13m

9.10

Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura
De acordo com a prancha de mobiliários 08/14: 11 unidades

9.11

Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com
pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar
De acordo com a prancha de mobiliários 08/14: 09 unidades

9.12
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina,
tons fortes (laranja, vermelho, mostarda, verde limão, etc) para mesa com banco infantil (ver detalhamento de cores no projeto)
Área da mesa = 0,78m² x 2 faces (superior e inferior) = 1,56m²
Área do banco = 0,13m² x 2 faces (superior e inferior) = 0,26m² x 4 bancos = 1,04m²
Área coluna mesa = 0,63 m x 0,60 m = 0,38m²
Área coluna banco = 0,63 m x 0,35 m = 0,22 x 4 bancos = 0,88m²
Borda da mesa = 3,14 m x 0,05 = 0,16m²
Borda do banco = 1,26 m x 0,03 m = 0,04m² x 4 bancos = 0,16m²
Área total para um jogo de mesa com bancos = 4,18m² x 4 conjuntos de mesa com bandos = 16,72m²
PERGOLADO
9.13

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m
Larg(m)
0,25

9.14

Vol (m³)
0,35

comp(m)
0,25

prof(m)
0,02

Nº
7,00

Vol (m³)
0,01

Quantidade
7
7

Extensão (m)
3,5
1,8
Total =

Ext. Total
24,5
12,6
37,1

Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=15cm para mão francesa, vigas, e longarinas para confecção de pergolado curvo

Mão francesa
Vigas
Vigas
Vigas
Vigas
Longarinas

9.17

Nº
7,00

Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=20cm para pilares e barrotes para confecção de pergolado curvo

Pilares
Barrotes

9.16

prof(m)
0,80

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l
Larg(m)
0,25

9.15

comp(m)
0,25

Quantidade
7
2
2
2
2
39

Extensão (m)
1,5
4,1
3,9
4
2,6
1,8
Total =

Ext. Total
10,5
8,2
7,8
8
5,2
70,2
109,9

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira

Pilares d = 20
Barrotes d = 20
Mão francesa d = 15
Vigas d = 15
Vigas d = 15
Vigas d = 15
Vigas d = 15
Longarinas d = 15

Quantidade
7
7
7
2
2
2
2
39

Extensão (m) Perimetro (m) Área Total
3,5
0,62
15,19
1,8
0,62
7,81
1,5
0,48
5,04
4,1
0,48
3,94
3,9
0,48
3,74
4
0,48
3,84
2,6
0,48
2,50
1,8
0,48
33,70
Total =
75,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 28/01/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
10.0

SERVIÇOS FINAIS

10.1

Limpeza geral
Executada em toda Área construida da Praça conforme Quadro de Áreas da Prancha 05/14:

11.0

PAVIMENTAÇÃO

11.1

Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
RUA

EXTENSÃO (m)

LARGURA
(m)

1150,08 m²

ÁREA (m²)

PRAÇA SUSSUARANA
RUA 01
RUA 02
RUA 03
TRAVAMENTO 1

11.2

205,33
7,00
163,506
7,00
58,116
7,00
5,02
8,99
ÁREA TOTAL (m²) =

1437,31
1144,54
406,81
45,13
3033,79

Regularização e compactação de subleito de solo
Executado em toda área a ser pavimentada: 3.033,79m²

11.3

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
Executado em toda área a ser pavimentada: 3.033,79m²
CALÇADA

11.4

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)
RUA
TRECHO 1
TRECHO 2
TRECHO 3
TRECHO 4
EXTENSÃO TOTAL (m) =

11.5

EXTENSÃO (m)
113,27
157,61
93,01
158,69
522,58

Regularização de superfícies com motoniveladora
Regularização em toda área de passeio a ser construida
PASSEIO

EXTENSÃO (m)

LARGURA
(m)

ÁREA (m²)

PRAÇA SUSSUARANA
TRECHO 01
TRECHO 02
TRECHO 03
TRECHO 04

113,27
157,61
93,01
158,69

1,20
1,20
1,20
1,20
ÁREA TOTAL (m²) =

135,92
189,13
111,61
190,43
627,09

11.6
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.
Área de passeio = 627,09m²
Espessura = 0,07m
Volume = 43,90m³
11.7

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado
Área piso tátil: 0,25mx0,25m = 0,0625m²
13 pisos por rampa: 13unidx0,0625m² = 0,8125m² por rampa
12 rampas: 12x0,8125m² = 9,75m² total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Construção de Praça e Pavimentação no Povoado de Sussuarana
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 28/01/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
SINALIZAÇÃO
11.8

Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anticorrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva
Quantidade de placa PARE = 2 unidades
Quantidade de placa PREFERÊNCIA = 1 unidade
Quantidade de placa VELOCIDADE = 5 unidades
Quantidade total = 8 placas de sinalização

11.9

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros
Quantidade de ruas a pavimentar x 1 placa por rua: 3x1 = 2 unidades
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações,
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões
Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em
vigor.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 080/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 13/06/2022
HORA: 14:30h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia.
VIII - OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de Engenharia para prestação de serviços de
Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa Nova, zona roral do Município,
conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias:
1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).
X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua
apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores.
11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente
licitação.
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dos administradores.
10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
10.1.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal
de Belo Campo-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante
poderá comprovar com os originais em mãos. Obs.: não serão aceitos como válidos neste processo
autenticações realizadas por empresas privadas que não sejam cartórios.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma
hipótese a Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10.4 - Considerando o grande volume de recursos a serem aplicados na execução da obra objeto do presente
certame, faz-se necessário a realização pelas licitantes interessadas da vistoria in loco dos locais de
intervenção, pois, existem situações que devem ser levadas em consideração e que influenciam diretamente na
elaboração da proposta de preços.
10.4.1 - As licitantes interessadas em participar do certame deverão visitar e vistoriar o local do
serviço objeto desta licitação, objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos
trabalhos a serem executados, devendo obter o ATESTADO DE VISITA. Obrigatoriamente a
visita deverá ser feita pelo responsável técnico ou engenheiro civil ou arquiteto designado
vinculado à Empresa Licitante, e será emitido Atestado de Visita pelo Representante Técnico ou
responsável da Secretaria de Obras deste Município.
10.4.2 - As empresas interessadas em participar do certame deverão entrar em contato com a
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos até dia 09/06/2022 para agendar dia e horário
para a realização da vistoria do local onde vai ser realizada a Obra. A vistoria ocorrerá no dia
10/06/2022. Para maiores informações ligar no fone: 77 - 3437-2939 ou e-mail
licitacoes.belocampoba@gmail.com.
__________________________________________________________________________________________________
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10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba responderá por
escrito, os esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das
propostas, pelos meios próprios, sem, entretanto, identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum
esclarecimento verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante.
10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência
de respostas fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a
emissão de uma errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital,
desde que tais modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá
prorrogar o prazo de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário.
10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos
primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital.
11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos
constantes do envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do
licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba ou
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os
originais em mãos.
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital:
a) Atestado de Vistoria, emitido pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, conforme exigência do
item 10.4.1 do Edital;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do
Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no Anexo VII;
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c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei);
d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.
12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à
sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto
desta licitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;
d) Certificado de Regularidade do FGTS,           
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s);
b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do profissional
detentor dos atestados.
c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
IFicha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
III - Contrato Social ou último aditivo se houver;
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável
Técnico da licitante; ou
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas.
d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Belo
Campo-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.
e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;
f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA do referido profissional.
g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS
ATESTADOS.
g.1) A assinatura do Profissional na Declaração de Anuência deverá ser com assinatura reconhecida
firma em cartório;
g.2) Não será aceita Declaração de Anuência Genérica. Somente será aceita Declaração de Anuência
específica para este Edital.
12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Do Balanço Patrimonial:
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida
no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:
i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
 publicados em Diário Oficial; ou
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 publicados em jornal de grande circulação; ou
 por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
ii - Sociedades limitadas (Ltda.):
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional:
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iv - Sociedade criada no exercício em curso:
 fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

II - Índice de Liquidez Corrente (LC), onde:
LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta) onde:
IEG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.
d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.
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e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.
f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para a regularização da documentação.
h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
j) Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial.
k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimado do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá
compor os documentos de habilitação da licitante.
XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara,
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida no Edital;
b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta,
item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade
das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser alterados na
planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
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c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 05 (cinco) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;
d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo III,
a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e as Despesas Indiretas (B.D.I.);
e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;
f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.);
g) A proposta deverá conter ainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro)
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.
h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
 b     constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea , do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA;
i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária;
j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital.
XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes,
devidamente credenciados;
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das
respectivas credenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário
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da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de
Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo
os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados,
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços daqueles
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo,
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão,
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os
envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes
número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos representantes legais
dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba em conformidade
aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;
i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados.
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15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por SORTEIO, na mesma Sessão.
15.3 - Será desclassificada a proposta:
a) Que não atender às exigências deste Edital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
II - valor orçado pela administração.
Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de
menor valor;
Apresentar proposta alternativa.
Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba;
Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Belo Campo-Ba.
I-

c)
d)
e)
f)

15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão
desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s)
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba e no
Diário Oficial do Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), para que se produzam os
efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando a valer para
todos os efeitos à partir da data da publicação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belo
Campo-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em
sua essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali
estipuladas.
16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse
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público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do
instrumento contratual.
16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à
contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56,
parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados,
os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento
que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oitfo) horas, pela Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital.
17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07
de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo estipulado nos
itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no item anterior, juros
 !# $ &
   sobre o valor do documento de cobrança
pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o montante do pagamento
em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência.
17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por
cento) ao mês, calculado   e sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de
antecipação.
17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de licitação será
ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na ocasião,
devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais
prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.
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17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às datas
estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de
atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que
integra o presente Edital.
17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da primeira ordem de
inícios dos serviços.
17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XIX - RESCISÃO
19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei nº 8666/93.
19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito
a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XX - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais e Trabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade;
Anexo XI - Memorial Descritivo.

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos,
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas,
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório.
20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de
composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura
Municipal de Belo Campo-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme
preconiza a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.8 - Condições para recebimento dos serviços:
20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
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20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.
20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia.
20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, à
Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou
qualquer outro meio eletrônico.
20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, com
observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais normas
e redações aplicáveis.
XXI - FORO
21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 27 de Maio de 2022.

____________________________________________
Jesiel Santos Viana
Portaria Municipal nº 001, de 13 de Janeiro de 2022
Presidente da COPEL

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 004/2022 - Pag. 14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
174 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BELO
CAMPO-BA
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº ............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste
ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a)
da cédula de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com
endereço na .................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços
nº 004/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem
celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados
de Peri-Peri e Casa Nova, zona roral do Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 004/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº
004/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações
ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ ..........................
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital
Tomada de Preços nº 004/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista para
a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculad o rata te sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 05 (cinco) meses, a contar da assinatura deste
contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 004/2022, com base no inciso II,
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da seguinte
dotação Orçamentária:
Órgão: ..........................................
Unidade: ..........................................
Classificação Econômica: ..........................................
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e
ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do presente
Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução dos
serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão realizados
os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º
do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem de
Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Ordem
de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da
obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais perdas
e/ou danos que de seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectiv Termo de Recebimento Provisóri  
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assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado ' 
*< => ?@    KW'Y['ADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se,
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo
máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro
da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado 'mo de Recebimento Defin]
6.4.5 - Após a emissã'de Recebimento Def entrega da Certidão Negativa de Débito CND específica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder da
CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da
Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
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7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos materiais
colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
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8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por
ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Belo Campo-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeito

....................................................................
Representante da Empresa Contratada

Testemunhas:

_________________________________
CPF:

_________________________________
CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022

Objeto: Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa
Nova, zona roral do Município, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital.
Prezados Senhores,

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa
inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________
(____________________________________________________), dentro do prazo de 05 (cinco) meses.
Eu,
...................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e de
todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 004/2022, e assim sendo,
concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme valores
propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e quaisquer
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa Nova
DATA DE PREÇO: BASE: Sinapi 11/2021; ORSE - 11/2021 - Sergipe

BDI: 23,38%

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO

ITEM
1.
1.1
1.2
1.3

CÓDIGO

93565
93572
100321

FONTE

SINAPI
SINAPI
SINAPI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares
Encarregado geral de obras com encargos complementares
Técnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares

2.1

11397

ORSE

2.2
2.3

2548
100577

ORSE
SINAPI

PAVIMENTAÇÃO POVOADO DE PERI PERI
SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento,
instalada - Rev 02 - 09/2021
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019

3.
3.1

101169

SINAPI

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020

2.

4.
4.1

94273

SINAPI

4.2

100575

SINAPI

4.3

94990

SINAPI

4.4

4864

ORSE

CALÇADA
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, não armado. af_07/2016
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

PREÇO SEM
BDI (R$)

PREÇO COM
BDI (R$)

UN.

QUANT.

MES
MES
MES

1,00
2,50
0,90

R$ 16.415,08
R$ 5.474,85
R$ 6.516,95
Subtotal

R$ 20.252,93
R$ 6.754,87
R$ 8.040,61

UN

1,00

R$ 750,00

R$ 925,35

R$ 925,35

M2
M2

3903,30
3903,30

R$ 1,33
R$ 1,06
Subtotal

R$ 1,64
R$ 1,31

R$ 6.401,41
R$ 5.113,32
R$ 12.440,08

M2

3903,30

R$ 72,89
Subtotal

R$ 89,93

R$ 351.023,77
R$ 351.023,77
R$ 58.136,32

5.1

4249

ORSE

SINALIZAÇÃO
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02
demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva,

R$ 20.252,93
R$ 16.887,18
R$ 7.236,55
R$ 44.376,66

M

1080,40

R$ 43,61

R$ 53,81

M2

1293,40

R$ 0,12

R$ 0,15

R$ 194,01

M3

90,54

R$ 780,74

R$ 963,28

R$ 87.215,37

M2

7,02

R$ 90,81

R$ 112,04

Subtotal
5.

VALOR (R$)

UN

10,00

__________________________________________________________________________________________________
Tomada de Preços nº 004/2022 - Pag. 22

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 125,00

R$ 786,52
R$ 146.332,22

R$ 154,23

R$ 1.542,30

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
182 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

5.2

2555

ORSE

auto-adesiva
Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros

UN

1,00

R$ 80,59
Subtotal

R$ 99,43

R$ 99,43
R$ 1.641,73

UN

1,00

R$ 750,00

R$ 925,35

R$ 925,35

M2
M2

4275,63
4275,63

R$ 1,33
R$ 1,06
Subtotal

R$ 1,64
R$ 1,31

R$ 7.012,03
R$ 5.601,08
R$ 13.538,46

M2

4275,63

R$ 72,89
Subtotal

R$ 89,93

R$ 384.507,41
R$ 384.507,41
R$ 72.949,68

PAVIMENTAÇÃO POVOADO DE CASA NOVA
6.1

6.
11397

ORSE

6.2
6.3

2548
100577

ORSE
SINAPI

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento,
instalada - Rev 02 - 09/2021
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. AF_11/2019

7.
7.1

101169

SINAPI

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). AF_05/2020

8.
8.1

94273

SINAPI

8.2

100575

SINAPI

8.3

94990

SINAPI

8.4

4864

ORSE

CALÇADA
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016
Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, não armado. af_07/2016
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

M

1355,69

R$ 43,61

R$ 53,81

M2

1598,38

R$ 0,12

R$ 0,15

R$ 239,76

M3

111,89

R$ 780,74

R$ 963,28

R$ 107.781,40

M2

11,70

R$ 90,81

R$ 112,04

Subtotal
9.
9.1

4249

ORSE

9.2

2555

ORSE

SINALIZAÇÃO
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02
demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva,
auto-adesiva
Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros

UN

9,00

UN

2,00

R$ 1.310,87
R$ 182.281,71

R$ 125,00

R$ 154,23

R$ 1.388,07

R$ 80,59
Subtotal
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO

R$ 99,43

R$ 198,86
R$ 1.586,93
R$ 1.137.728,97
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Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
183 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno Porte,
conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
184 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa Nova
DATA DE PREÇO: BASE: Sinapi 11/2021 ; ORSE - 11/2021 - Sergipe

BDI: 23,38%

REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO
ITEM
1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR (R$)
R$ 44.376,66

% ITEM
3,90%

1
20%
R$ 8.875,33
100%
R$ 12.440,08

2

POVOADO PERI-PERI
SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 12.440,08

1,09%

3

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

R$ 351.023,77

30,85%

4

CALÇADA

R$ 146.332,22

12,86%

5

SINALIZAÇÃO

R$ 1.641,73

0,14%

6

POVOADO CASA NOVA
SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 13.538,46

1,19%

7

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

R$ 384.507,41

33,80%

8

CALÇADA

R$ 182.281,71

16,02%

9

SINALIZAÇÃO

R$ 1.586,93

0,14%

R$ 1.137.728,97

100,00%

Valores totais

2
20%
R$ 8.875,33

3
20%
R$ 8.875,33

4
20%
R$ 8.875,33

40%
R$ 140.409,51

30%
105.307,13

30%
R$ 105.307,13

5
20%
R$ 8.875,33

100%
R$ 146.332,22
100%
R$ 1.641,73
100%
R$ 13.538,46
40%
R$ 153.802,96

R$ 34.853,87

R$ 303.087,80

30%
115.352,22

R$ 229.534,69
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30%
R$ 115.352,22

R$ 229.534,69

100%
R$ 182.281,71
100%
R$ 1.586,93
R$ 340.717,92

Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
185 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como meu
mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento
licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de Preços nº 004/2022.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
186 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
187 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar);
b) Aluguéis;
c) Móveis e utensílios;
d) Veículo;
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo;
h) Material de expediente;
i) Equipamentos de segurança;
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio;
k) Veículos de socorro;
l) Outras despesas (detalhar).
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos;
c) Taxas;
d) Outros tributos.
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários;
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro.
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa
TOTAL:

TAXA
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO IX
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO

TAXA EM
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS
A 03 Salário - Educação
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho
SUBTOTAL - GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA
GLOBAL DE A
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos
B 02 Descanso Remunerado em Feriados
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais
B 04 Licença Paternidade Remunerada
B 05 Auxílio Enfermidade
B 06 Décimo Terceiro Salário
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas
SUB TOTAL - GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE
A
C 01 Aviso Prévio
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa
C 03 Adicional p Aviso Indenizado
C 04 Indenização Adicional
SUB TOTAL - GRUPO C
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B
SUB TOTAL - GRUPO D
TOTAL GERAL
Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes.
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Belo Campo

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
189 - Ano - Nº 1122

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS
DE DIRIGENTES DA ENTIDADE

Eu,
___________________________________,
representante
legal
da
empresa
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes
e/ou Servidores desta entidade.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Segunda-feira
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02, Centro ± BELO CAMPO ± BAHIA
CNPJ:14.237.333/0001-43

PROJETO
BÁSICO DE
PAVIMENTAÇÃO

MEMORIAL
DESCRITIVO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS
POVOADOS DE PERI-PERI E CASA NOVA
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Segunda-feira
30 de Maio de 2022
192 - Ano - Nº 1122

Belo Campo

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
Obra: Pavimentação em paralelepípedos nos Povoados de
Peri-Peri e Casa Nova c Zona Rural de Belo Campo / BA
Data: 13/01/2022

Revisão: 0

Folha: 2/6

MEMORIAL DESCRITIVO
1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As Pavimentações em paralelepípedo a serem implantadas nos povoados de PeriPeri e Casa nova, zona rural de Belo Campo/BA, possui área total correspondente a
8.178,93 m² de pavimentação em paralelepipido, 2.891,78 m² de passeio em concreto e
2.436,09 ml de meio fio, proporcionando um melho conforto e qualidade de vida para
aqueles que moram nessas regiões e todos aqueles que transitam por estas vias. O
projeto em questão atende aos dispositivos estabelecidos pela NBR-9050. Este memorial
descritivo tem em sua função especificar os materiais e serviços a serem empregados em
obra, propiciando a devida compreensão dos componentes construtivos.
2.

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

Placa da Obra

A placa de obra deve ter as dimensões padronizadas de 1,50 m x 2,00 m, e deverá
ser instalada em local visível das proximidades da obra, mediante autorização prévia da
Fiscalização.
2.2

Locação topográfica

Previamente à execução dos serviços, a Executante deverá confirmar através de
locação topográfica em campo; os eixos, as larguras, as extensões, as elevações e cotas
previstas em Projeto, reportando à Fiscalização as eventuais divergências, imediatamente
à sua constatação.
2.3

Regularização e compactação de Subleito

A regularização do subleito de Áreas a serem pavimentadas é a operação
destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente, compreendendo
cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. A regularização será executada de acordo
com

os

perfis

transversais

e

longitudinais

indicados

no

projeto,
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Belo Campo

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
Obra: Pavimentação em paralelepípedos nos Povoados de
Peri-Peri e Casa Nova c Zona Rural de Belo Campo / BA
Data: 13/01/2022

Revisão: 0

Folha: 3/6

MEMORIAL DESCRITIVO
independentemente da construção de outra camada do pavimento.
Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura
existentes na área a ser regularizada. Após a execução de cortes, com eventuais aterros,
e adição do material em volume inferior a 20 m³, conforme necessidade para atingir o
greide de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm,
seguida de homogeneização, umedecimento ou secagem, compactação com rolo
compactor de pneus e acabamento.
3.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

A execução da pavimentação em paralelepípedos se dará conforme as etapas
descritas a seguir.
a.

Base em colchão de areia

Os pavimentos de paralelepípedos serão assentes sobre um colchão (base) de
areia.
O colchão de areia deverá obedecer aos alinhamentos e declividades previstas no
Projeto, aplicado na espessura mínima de 10 cm, e regularizado de acordo com a
necessidade executiva.
A areia a ser aplicada deverá ter características granulométricas conforme
preconizado no documento Especificações de Serviço, e estar isenta de matéria orgânica,
sujidades e/ou elementos contaminantes, com grau de umidade próxima ao ponto ótimo,
verificada através de analise tátil-visual.
A Fiscalização deverá aprovar a areia a ser aplicada, previamente à execução dos
serviços.
b.

Assentamento de paralelepípedos

Os paralelepípedos serão assentados nos eixos e níveis já consolidados e
trabalhados para a base e sub-base.
O assentamento das pedras é realizado, usualmente, uma a uma, por
profissional capacitado e experiente (calceteiro).
As etapas do assentamento compreendem: marcação, cravação, rejuntamento e
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Belo Campo

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
Obra: Pavimentação em paralelepípedos nos Povoados de
Peri-Peri e Casa Nova c Zona Rural de Belo Campo / BA
Data: 13/01/2022

Revisão: 0

Folha: 4/6

MEMORIAL DESCRITIVO
compactação.
Recomenda-se que a compactação, para acomodação final das pedras, seja
executado mecanicamente.
Os critérios para metodologia executiva estão preconizados no documento
Especificações de serviços.
4.

CALÇADA

4.1

Meio-fio em concreto

Os meios-fios a LPSODQWDU VHUmR HP FRQFUHWR FRP IFN 03D WUDoR YROXPpWULFR
de 1:2:3 (cimento: areia média: brita #2), com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m³,
conforme recomendações do documento Especificações de Serviço.
As dimensões estão definidas nos detalhes
típicos do Projeto. Recomenda-se que as peças
utilizadas sejam pré-moldadas.
Caso solicitado, a Executante deverá apresentar Laudo de controle tecnológico do
concreto aplicado.
Serão mantidos os meios-fios existentes, desde que estejam íntegros. A
substituição de meios-fios poderá ser efetuada mediante aprovação prévia da Fiscalização.
4.2

Passeio

Serão executados passeios acessíveis com rampas e piso tátil apenas de alerta. A
execução dos passeios contempla a compatibilização sua geometria com as exigências
de acessibilidade universal, definidas pela norma ABNT NBR 9050:2004.
As calçadas estão caracterizadas em três partes; partindo do meio fio, há a faixa
de serviço; a faixa livre e a faixa de acesso.
Fundamentalmente, a faixa livre para circulação deve dispor de largura mínima de
1,20m. E sempre que possível ampliá-la ao máximo possível conforme a largura das vias,
pavimentando-a com concreto com acabamento liso, antiderrapante e de grande
resistência.
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Belo Campo

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
Obra: Pavimentação em paralelepípedos nos Povoados de
Peri-Peri e Casa Nova c Zona Rural de Belo Campo / BA
Data: 13/01/2022

Revisão: 0

Folha: 5/6

MEMORIAL DESCRITIVO

A faixa livre é a área destinada exclusivamente à livre circulação de pedestres,
devendo, portanto, ser desprovida de obstáculos, equipamentos urbanos ou de
infraestrutura, mobiliário, vegetação, floreiras, rebaixamento de guias para acesso de
veículos ou qualquer outro tipo de interferência permanente ou temporária, devendo
atender às seguintes características geométricas:


Ter inclinação longitudinal acompanhando o greide da rua.



Ter inclinação transversal constante, não superior a 2% (dois por cento).



Possuir largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros) e altura

livre mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros).


Ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica.

Paralelamente ao meio-fio, uma faixa de serviço é proposta, visando ordenar e
concentrar os equipamentos urbanos que constituem obstáculos à circulação.
Em calçadas muito estreitas, essa faixa de serviço poderá ter largura mínima de 75
cm.
4.3

Piso Tátil

O piso tátil de alerta deverá ser utilizado perpendicularmente ao sentido de
deslocamento em texturas contrastantes com o restante do piso adjacente.
Serão sempre utilizados para indicar inicio e termino de rampas; rebaixamento de
calçadas; obstáculos em balanço sobre a calçada e desníveis.
a.

Rampas

Deverão ser implantadas rampas de acesso nos locais indicados em projeto,
facilitando a acessibilidade para as faixas de travessias.
As rampas de acesso deverão ter inclinação máxima de 8,33% (inclinação suave)
para atenderem a norma /04. ABNT ± NBR 9050, e executadas conforme projeto
específico.
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Belo Campo

PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO
Obra: Pavimentação em paralelepípedos nos Povoados de
Peri-Peri e Casa Nova c Zona Rural de Belo Campo / BA
Data: 13/01/2022

Revisão: 0

Folha: 6/6

MEMORIAL DESCRITIVO

5.
5.1

SINALIZAÇÃO
Placas de Sinalização Viária

Em todas as ruas das áreas de intervenção serão instaladas placas de transito,
conforme projeto específico e segundo as recomendações do documento Especificações
de Serviço.

5.2

Placas de logradouro

Em todas as ruas a serem pavimentadas serão instaladas placas de identificação
de logradouro, de maneira a identificar a rua de acordo com o nome instituído legalmente
para o local e conforme registros na Prefeitura e Correios.
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Belo Campo

Folha: 1 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa Nova
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 13/01/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
1.0

1.1
1.2
1.3

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Engenheiro Civil
Encarregado Geral
Tec. Seg. do Trabalho

Mês 1
0,2
0,5
0,5

Mês 2
0,2
0,5
0,1

Mês 3
0,2
0,5
0,1

Mês 4
0,2
0,5
0,1

Mês 5
0,2
0,5
0,1

Total
1,00
2,50
0,90

PAVIMENTAÇÃO POVOADO DE PERI-PERI
2.
2.1

2.2

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
1 unidade
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Em toda área de pavimentação, conforme tabela do projeto Prancha 01/02:
3.903,30m²

2.3

Regularização e compactação de subleito de solo
Em toda área de pavimentação, conforme tabela do projeto Prancha 01/02:
3.903,30m²

3.
3.1

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
Executado em toda área a ser pavimentada: 3.903,30m²

4.
4.1

CALÇADA
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso viário)
De acordo com a tabela projeto de pavimentação Prancha 01/02: 1.080,40m

4.2

Regularização de superfícies com motoniveladora
Em toda área de passeio, conforme tabela do projeto Prancha 01/02: 1293,40m²

4.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
Área de passeio conforme prancha 01/02 = 1.293,40m²
Espessura = 0,07m
Volume = 90,54m³

4.4
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado
Área piso tátil: 0,30mx0,30m = 0,09m²
13 pisos por rampa: 13unidx0,09m² = 1,17m² por rampa
6 rampas: 6x1,17m² = 7,02m² total
5.
5.1

SINALIZAÇÃO
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super
galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva
De acordo com o projeto de pavimentação, prancha 01/02: 8 unidades de placa PARE; 2 unidades de placa VELOCIDADE 40KM/H
Total = 10 placas de sinalização

5.2

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros
Quantidade de ruas a pavimentar x 1 placa por rua: 1x1 = 1 unidade

PAVIMENTAÇÃO POVOADO DE CASA NOVA
6.
6.1

6.2

SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada
1 unidade
Locação de serviços de terraplenagem de obras civis
Em toda área de pavimentação, conforme tabela do projeto Prancha 02/02:
4.275,63m²

6.3

Regularização e compactação de subleito de solo
Em toda área de pavimentação, conforme tabela do projeto Prancha 02/02:
4.275,63m²

7.
7.1

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
Executado em toda área a ser pavimentada: 4.275,63m²
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Folha: 2 / 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
Praça Napoleão Ferraz, 02 - CEP: 45.160-000, Belo Campo - BA
CNPJ:14.237.333/0001-43
Obra: Pavimentação em Paralelepípedo nos Povoados de Peri-Peri e Casa Nova
Cidade: Belo Campo - BA
Data: 13/01/2022
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
8.
8.1

CALÇADA
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para vias urbanas (uso viário)

8.2

Regularização de superfícies com motoniveladora

De acordo com a tabela projeto de pavimentação Prancha 02/02: 1.355,69m

Em toda área de passeio, conforme tabela do projeto Prancha 02/02: 1.598,38m²
8.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
Área de passeio conforme prancha 02/02 = 1.598,38m²
Espessura = 0,07m
Volume = 111,89m³

8.4
Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado
Área piso tátil: 0,30mx0,30m = 0,09m²
13 pisos por rampa: 13unidx0,09m² = 1,17m² por rampa
10 rampas: 10x1,17m² = 11,7m² total
9.
9.1

SINALIZAÇÃO
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super
galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva
De acordo com o projeto de pavimentação, prancha 02/02: 5 unidades de placa PARE; 4 unidades de placa VELOCIDADE 40KM/H
Total = 9 placas de sinalização

9.2

Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros
Quantidade de ruas a pavimentar x 1 placa por rua: 2x1 = 2 unidades

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q6X7Y1SKYZ1ESFGIXXTLDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
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201 - Ano - Nº 1122

Resumos de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 011-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Construtiva Construções e Projetos Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Construção de Arena com Vestiário e Pista de Caminhada na Sede do Município.
Valor do contrato: R$ 792.454,15 (setecentos e noventa e dois mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e
quinze centavos).
Data de Assinatura: 25 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 03 (três) meses.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 001/2022.
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Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE CONTRATO Nº 013-05/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
Contratada: Adequar Engenharia Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos de Vias Públicas do Município.
Valor do contrato: R$ 700.797,05 (setecentos mil setecentos e noventa e sete reais e cinco centavos).
Data de Assinatura: 27 de Maio de 2022.
Prazo de duração: 12 (doze) meses.
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 003/2021.
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Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 14.237.333/0001-43

CONTRATO Nº 011-05/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA CONSTRUTIVA
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA NOS
TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CONSTRUTIVA
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
00.203.543/0001-06, com sede na Av. Juracy Magalhães, nº 3340, Letra A, Sala 1210, bairro Felícia, na
cidade de Vitória da Conqusita, Bahia, representada neste ato por Nilzete Brito de Oliveira, brasileira,
brasileira, solteira, empresária, com registro de identidade nº 11.506.508-34, expedida pela SSP/BA e
cadastro no CPF nº 030.370.215-00, residente e domiciliada no Caminho 41, Casa 04, URBIS 06, bairro
Espírito Santo, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base
no Edital Tomada de Preços nº 001/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Construção de Arena com Vestiário e Pista de
Caminhada na Sede do Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 001/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços
nº 001/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 792.454,15 (setecentos e noventa e dois
mil quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e quinze centavos), resultante da multiplicação das
quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da
CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de Preços nº 001/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
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3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da
obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por ce$  &
          
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 03 (três) meses, a contar da assinatura deste
contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, com base no inciso
II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 0311 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Unidade: 01 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 1.032 - Const. e Manut. de Praças Esportiva, Quadras Poliesportivas, Campos, Ginásio e
Estádio
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE,
a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato
e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
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6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução
dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais
perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
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6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-    '  Y  {@  
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
       |      |     ' 
*< => ?@tese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo
terceiro da Le }~   'e Recebimento D]
6.4.5 - [@ >'Y \<   >W<  \
- CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder
da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições
da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
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7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a
prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
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8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a
ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado
por ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
8.6 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Nathan Ferraz Duarte,
Secretário Municipal de Obras como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente
contrato.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Belo Campo-Ba, 25 de Maio de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

____________________________________
Construtiva Construções e Projetos Ltda
Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:
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CONTRATO Nº 012-05/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA JARBAS
ROCHA SANTANA EIRELI NOS TERMOS
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa JARBAS ROCHA SANTANA
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.634.022/0001-20, com sede na Rua José
Nunes de Oliveira, nº 02, bairro Alvorada, na cidade de Belo Campo, Bahia, representada neste ato por Jarbas
Rocha Santana, brasileiro, solteiro, empresário, com registro de identidade nº 09.937.360-25, expedida pela
SSP-BA e cadastro no CPF nº 000.256.725-33, residente e domiciliado na Praça de Esportes, nº 305, centro,
na cidade de Belo Campo, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de
Preços nº 010/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Construção de Praça da Creche Casulo no
Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 010/2021.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços
nº 010/2021, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 1.012.020,15 (um milhão doze mil vinte
reais e quinze centavos), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas pelos preços
unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de
Preços nº 010/2021.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da
obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por ce$  &
          
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 08 (oito) meses, a contar da assinatura deste
contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 010/2021, com base no inciso
II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:

Órgão: 0308 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE,
a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato
e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução
dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais
perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-    '  Y  {@  
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
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6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
       |      |     ' 
*< => ?@tese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo
terceiro da Lei Federal nº 8.666/93, quando se  'e Recebimento D]
6.4.5 - [@ >'Y \<   >W<  \
- CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder
da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições
da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
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7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a
prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a
ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
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8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado
por ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
8.6 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Nathan Ferraz Duarte,
Secretário Municipal de Obras como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente
contrato.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Belo Campo-Ba, 25 de Maio de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

____________________________________
Jarbas Rocha Santana EIRELI
Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:
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CONTRATO Nº 013-05/2022
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA E A EMPRESA ADEQUAR
ENGENHARIA LTDA NOS TERMOS
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, brasileiro,
maior, com registro de identidade nº 9.420.054-81, expedida pela SSP/BA, cadastro no CPF sob o nº
998.267.805-10, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro II, nº 43, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ADEQUAR ENGENHARIA
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.446.613/0001-31, com sede na Vila
Povoado de Lagoa do Boi, s/n, Iguá, na cidade de Vitória da Conquista, Bahia, representada neste ato por
Thayana Jesica da Rocha Silva, brasileira, casada, engenheira civil, com registro de identidade nº 11.947.70339, expedida pela SSP/BA e cadastro no CPF nº 035.788.425-67, residente e domiciliado no Povoado Lagoa
do Boi, zona rural do Município de Vitória da Conquista, Bahia, doravante denominada CONTRATADA,
com base no Edital Tomada de Preços nº 003/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de
1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos de Vias
Públicas do Município, conforme Edital Tomada de Preços nº 003/2021.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da
Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços
nº 003/2021, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas
alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ 700.797,05 (setecentos mil setecentos e
noventa e sete reais e cinco centavos), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas
pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital
Tomada de Preços nº 003/2021.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo o
Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da
obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia, além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
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3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por
cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de
07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por ce$  &
          
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
deste contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2021, com base no inciso
II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: 0308 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 1.004 - Construção e Manutenção de Praças e Vias Públicas
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE,
a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato
e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
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6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução
dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo
1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes
multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório
e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais
perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-    '  Y  {@  
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
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6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
       |      |     ' 
*< => ?@tese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo
terceiro da Le }~   'e Recebimento D]
6.4.5 - [@ >'Y \<   >W<  \
- CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder
da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo
de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas
ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos
prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições
da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
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7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a
prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1.
2.
3.

Devolução da Garantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
Pagamento do custo de desmobilização;

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a
ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
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8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado
por ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
8.6 - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr. Nathan Ferraz Duarte,
Secretário Municipal de Obras como representante da Contratante para Gestão e Fiscalização do presente
contrato.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Belo Campo-Ba, 27 de Maio de 2022.

____________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante

____________________________________
Adequar Engenharia Ltda
Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:
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RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-11/2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 001-11/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA E A EMPRESA ADEQUAR ENGENHARIA
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA.
CONTRATANTE: ADEQUAR ENGENHARIA LTDA
OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedos de Vias Públicas
do Município
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 001-11/2021, conforme art. 65 da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
O prazo deste Termo Aditivo será de 270 (duzentos e setenta) dias, tendo vigência a partir de 06 de Março de 2022 a 01
de Dezembro de 2022.
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme determina o
parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, o
qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.
Belo Campo-Ba, 02 de Fevereiro de 2022.

_________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_________________________________
Adequar Engenharia Ltda
Contratada
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RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002-11/2021
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 002-11/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA E A EMPRESA ADEQUAR ENGENHARIA
LTDA NOS TERMOS ABAIXO:
CONTRATADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA.
CONTRATANTE: ADEQUAR ENGENHARIA LTDA
OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Prestação de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais do Município
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 002-11/2021, conforme art. 65 da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS
O prazo deste Termo Aditivo será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, prorrogando o prazo de vigência do
contrato até o dia 03 de Julho de 2023.
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.
IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme determina o
parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, o
qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.
Belo Campo-Ba, 27 de Maio de 2022.

_________________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito Municipal
Contratante
_________________________________
Adequar Engenharia Ltda
Contratada
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