EDITAL 019/2020
TP 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO: MSD/33.04.2020

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, através da sua Comissão
Permanente de Licitação, devidamente designada por meio do Decreto n°. 028 de 30
de abril de 2020, torna público que estará reunida no dia 21 de maio de 2020, às 09:30
horas, no prédio da Prefeitura Municipal de SERRA DOURADA situada na Rua Duque
de Caxias, s/n, Bairro Centro, Cep.: 47.740-000, no município de Serra Dourada,
estado da Bahia, para recebimento dos Envelopes de Habilitação e de Proposta de
Preço das licitantes interessadas na TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, que visa
contratar serviços de que trata o objeto descrito abaixo, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e,
ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1.
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
1.1.
Até às 09:00 horas, do dia 21 de maio do ano 2020, no endereço da sede
desta Prefeitura constante acima, serão recebidos os Envelopes n° 01, com os
documentos de habilitação, e n° 02, com a proposta, além das declarações
complementares.
2.

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
2.1.
Às 09:30 horas do dia 21 de maio do ano 2020, no setor de licitações e
contratos localizado na sede desta Prefeitura e no endereço relacionado acima terá
início a sessão de julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação.
2.2.
Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de
preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados,
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA/BA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA/BA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

3.

DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1.
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do
procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
3.1.1.
Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de
identidade ou outro documento de identificação oficial, acompanhado de:
registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto
em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, no caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos
devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura;
3.1.2.
Representante designado pela empresa licitante, que deverá
apresentar instrumento de procuração ou documento equivalente, com
poderes e firma reconhecida para se manifestar em nome da empresa
licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no
caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos
de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;
3.2.
Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma
empresa licitante; sendo obrigatória a apresentação dos documentos referidos
acima fora dos envelopes citados no item 2.2 deste Edital.
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4. OBJETO
4.1.
A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa
para contratação de empresa especializada em engenharia para construção da
Praça 03 de Maio, Praça da Bíblia e dos canteiros na Avenida Getúlio Vargas,
conforme projeto Executivo, mediante o regime EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL POR LOTE, conforme especificações constantes no projeto, planilhas,
memorial descritivo e demais anexos que são partes integrantes deste Edital.
4.2. LOTE 01 – Construção da Praça da 03 de Maio: R$ 391.062,38 (Trezentos e
noventa e um mil, sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).
4.3. LOTE 02 – Construção da Praça da Bíblia: R$ 462.838,65 (quatrocentos e
sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco
centavos).
4.4. LOTE 03 – Construção de canteiros na Rua Getúlio Vargas: R$ 196.268,78
(cento e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito
centavos).
5.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de
2020, na classificação abaixo:
Secretaria: 20.30 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade orçamentaria: 02.03.000 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto: 15.451.555.1044 – Construção da Praça 03 de Maio
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte Recurso: 44 - Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal

Secretaria: 20.30 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade Orçamentaria: 02.03.000 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto: 15.451.555.1065 – Construção da Praça da Bíblia.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte Recurso: 44 - Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal

Secretaria: 20.30 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade orçamentaria: 02.03.000 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto: 15.451.555.1044 – Construção de Canteiros na Avenida Getúlio Vargas
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte Recurso: 00 – Recursos Próprios
Fonte Recurso: 44 - Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal
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6.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1.
Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, Não sendo permitida a participação
de sociedades cooperativas pela natureza do serviço e pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, estando presentes a subordinação
jurídica entre os obreiros e o tomador de serviços, de acordo com os termos da
Súmula/TCU 280.
6.2. Os interessados em participar da presente licitação deverão:
6.3. Estar previamente cadastrados junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA no ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação.
6.4.
Os interessados não cadastrados na PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DOURADA, que desejarem participar do certame, poderão fazê-lo desde
que obtenham o respectivo Certificado de Registro Cadastral até o penúltimo
dia anterior à data assinalada para o recebimento e abertura dos envelopes
de habilitação e propostas.
6.5.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO:
6.5.1.
Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar
contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
6.5.2.
Interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de
contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação,
conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei
10.520/02; quanto à abrangência da penalidade prevista no art. 7º da Lei n.
10.520/02, nos termos do entendimento do Tribunal de Contas da União “A
sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei
10.520/2002 (Lei do Pregão) produz efeitos não apenas no âmbito do
órgão/entidade aplicador da penalidade, mas em toda a esfera do respectivo
ente federativo (União ou estado ou município ou Distrito Federal)” -vide
Acórdãos 819/2017-Plenário, 2530/2015-Plenário, 1003/2015-Plenário e
2081/2014-Plenário, dentre outros;
6.5.3.
Interessados declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, conforme art. 87, IV, da Lei n° 8.666 - quanto à
abrangência da penalidade imposta nos termos do Informativo de
Jurisprudência n° 414, 02 a 06 de novembro de 2009, do Superior Tribunal
de Justiça, e no Recurso Especial n° 520.533 - RJ (2003/0027264-6),
"Desponta o caráter genérico da referida sanção cujos efeitos irradiam por
todas as esferas de governo";
6.5.4.
Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no
Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
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6.5.5.
Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo
de dissolução ou liquidação;
6.5.6.

O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.5.7.
Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
6.5.8.
Servidor ou dirigente deste órgão ou entidade ou responsável pela
licitação;
6.5.9.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

6.5.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas
no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1.
O Certificado de Registro Cadastral exigido no Item 6.4 deverá ser
apresentado juntamente com os demais documentos no Envelope 1.
7.2.
A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a
seguinte documentação no Envelope n° 1:
7.2.1.

Habilitação jurídica:

7.2.1.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis;
7.2.1.2. para as sociedades empresárias ou empresas individuais de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
7.2.1.3. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa
individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.2.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de
ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.2.1.5. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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7.2.1.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade
empresária estrangeira em funcionamento no País;
7.2.1.7. os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu
texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.
7.2.2.

Regularidades fiscal e trabalhista:

7.2.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas;
7.2.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.
7.2.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS);
7.2.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
7.2.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.2.2.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
7.2.2.7. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei;
7.2.2.8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
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de regularidade fiscal e trabalhista mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
7.2.3.
Qualificação Técnica. Todos os licitantes deverão comprovar,
ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos
que seguem, no envelope nº 1:
7.2.3.1. Registro ou inscrição da EMPRESA LICITANTE no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho
de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas
no Projeto Básico;
7.2.3.2. Registro ou inscrição do RESPONSÁVEL TÉCNICO no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo): Engenheiro Civil, Arquiteto;
7.2.3.3. Comprovação do licitante que contem seu quadro Técnico
Engenheiro de Segurança de Trabalho;
7.2.3.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica a
que se refere o item 7.2.3.3 deverão pertencer ao quadro permanente
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços
com contrato escrito firmado com o licitante.
7.2.3.4.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de
que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja
aprovada pela Administração.
7.2.3.5. Comprovação da capacidade TÉCNICO-PROFISSIONAL,
mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, de
serviços de engenharia compatíveis com o objeto licitado, expedida
pelo CREA ou CAU da região pertinente , nos termos da legislação
aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participarão da
obra e da Licitante, que demonstre a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo à execução dos serviços compatível com objeto licitado.
7.2.3.6. Quanto
à
capacitação
TÉCNICO-OPERACIONAL:
apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, registrado (s) no Conselho Regional
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de Engenharia ou Conselho Competente
ou serviço de engenharia.

relativo à execução de obra

7.2.3.7.
ATESTADO DE VISTORIA assinado pelo servidor técnico
responsável desta Prefeitura, conforme estabelecido no item 8 deste
Edital, ou DECLARAÇÃO firmada pelo licitante que tem conhecimento
de todas as informações e das condições dos locais que serão
executados os serviços objeto desta licitação;
7.2.4.
Qualificação econômico-financeira, da garantia da proposta e
da garantia contratual:
7.2.4.1. Comprovação de GARANTIA DA PROPOSTA prestada em
uma das modalidades previstas no artigo 56, §1°, e com fundamento
no art. 31, III, ambos da Lei n° 8.666, no percentual de 1 (um) por
cento.
7.2.4.2. No momento da contratação será exigida prestação de
garantia no percentual de 5% (cinco) por cento, prestada em uma das
modalidades previstas no artigo 56, §1°, e com fundamento no art. 31,
III, ambos da Lei n° 8.666.
7.2.4.3. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, OU LIQUIDAÇÃO JUDICIAL, OU DE EXECUÇÃO
PATRIMONIAL, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto
na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60
(sessenta) dias contados da data da sua apresentação;
7.2.4.4. 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 atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NO ACÓRDÃO 1999/2014 PLENÁRIO;
7.2.4.5. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade acompanhado da Certidão de Regularidade
Profissional do Contador na data da assinatura dos Demonstrativos;
7.2.4.6. As empresas constituídas no exercício em curso deverão
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário
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contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento;
7.2.4.7. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante
7.2.4.8. O licitante deverá também comprovar que possui capital
mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
7.3.
Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1 os
seguintes documentos complementares:
7.4.1
Declaração de que NÃO utiliza de mão de obra direta ou indireta de
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999; e
de que INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DOURADA como proprietário, empregado ou prestador de serviços
da empresa licitante (Modelo ANEXO).
7.4.
Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
8. DA VISTORIA
8.1.
A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de
todas as condições para execução dos objetos constantes dos documentos
técnicos que integram o Projeto Básico nas condições abaixo:
8.1.1. A vistoria devera ser realizada por um representante designado pela
empresa, devidamente autorizado por procuração com firma reconhecida, saldo
Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Cep 47.740-000 – Fone: 77 3686-2079

–

Serra Dourada - Bahia

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73
quando se tratar de sócio ou engenheiro da empresa e será acompanhada por
servidor técnico desta Prefeitura designado para esse fim, de segunda à sextafeira, das 09:00 horas às 12:00 horas, devendo o AGENDAMENTO SER
EFETUADO PREVIAMENTE pelo telefone (077) 3686-2079 ou pessoalmente na
sede da Prefeitura Municipal localizada na Rua Duque de Caxias, s/n, centro de
Serra Dourada/BA, até o quinto dia útil marcado para a entrega dos envelopes
de habilitação e proposta de preços;
8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do
Edital, estendendo-se até o até o quinto dia útil marcado para a entrega
dos envelopes de habilitação e proposta de preços;
8.1.3. Para a vistoria o engenheiro responsável técnico e representante da
licitante deverá estar devidamente identificado como pertencente ao
quadro técnico da empresa, apresentando documento de identidade civil
e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o
ato.
8.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da
vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, no endereço
eletrônico pmsd-licitacoes@hotmail.com, antes da data fixada para a
sessão pública.
9.

DA PROPOSTA
9.1 A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio,
impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo
representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou
ressalvas, devendo conter:
9.1.1

A razão social e CNPJ da empresa licitante;

9.1.2
Especificações do objeto de forma clara, observadas as
especificações constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos
anexos;
9.1.3
O VALOR TOTAL DA PROPOSTA para cada item/grupo que
participar em moeda corrente nacional, expresso em numeral e por extenso,
conforme modelo de proposta constante do ANEXO;
9.1.4
A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, conforme MODELO
ANEXO;
9.1.4.1.

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais,
encargos
previdenciários,
trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execução do objeto.
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9.1.4.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha
deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de
lucro pretendida.
9.1.4.3. Erros no preenchimento da planilha NÃO constituem motivo
para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada
pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja
majoração do preço total proposto ou redução do valor total que
acarrete alteração a ordem inicial de classificação das propostas.
9.1.5.
A COMPOSIÇÃO DO BDI, dos CUSTOS UNITÁRIOS, dos
ENCARGOS SOCIAIS e dos COMPLEMENTARES, detalhando todos os
seus componentes, em valores nominais como também sob a forma
percentual.
9.1.5.1. Na composição de preços unitários os valores deverão
corresponder aos valores de cada item apresentados na proposta de
preços.
9.1.5.2. Os custos relativos a administração local, mobilização e
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser
cotados na planilha orçamentária;
9.1.5.3. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
9.1.5.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalística,
como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição
Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos
termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).
9.1.5.5. NA HIPÓTESE DE CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS
CONTRATUAIS PARA A INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, o preço
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a
taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação,
SUBTRAINDO desse preço de referência a DIFERENÇA
PERCENTUAL entre o valor do orçamento-base e o valor global do
contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal;
9.1.5.6. Será adotado o pagamento proporcional dos valores
pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico da
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obra, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo
cronograma.
9.1.5.7. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas
relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante
deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a
natureza do objeto, não superior ao limite indicado no projeto básico;
9.1.6.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, em conformidade com as
etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto
Básico, ajustado à proposta apresentada, conforme ANEXO.
9.1.6.1. Erros no preenchimento do cronograma NÃO constituem
motivo para a desclassificação da proposta, podendo este ser ajustado
pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão.
9.2.
Os DOCUMENTOS referidos nos itens 9.1.4, 9.1.5 e 9.1.6 devem ser
encaminhados, também, em mídia digital, CD-ROM ou pen-drive, no formato Excel
para a análise do setor técnico competente de forma célere, constituindo a sua
ausência irregularidade formal que deve ser sanada com a concessão de prazo
durante a sessão de julgamento.
9.3.
O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de sua entrega.
10.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES
10.1.
No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença
dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os
Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá
à abertura da licitação.
10.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas
somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes
credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles,
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.
10.1.2. As DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES deverão ser entregues
separadamente dos envelopes acima mencionados e consistem nos
seguintes documentos:
10.1.2.1. DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA
DE FORMA INDEPENDENTE, conforme modelo anexo a este edital e
com fundamento na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 02/2009, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, aplicada de
forma subsidiária.
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10.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem
anterior implicará a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, nos
termos do item 11.12.6. deste Edital.
10.1.2.1.2. Em vista do dever de aplicação do princípio do
formalismo moderado aliada à finalidade precípua de seleção da
proposta mais vantajosa no presente processo de licitação, a CPL
deverá, preliminarmente à desclassificação da proposta citada no
item anterior, recepcionar dos representantes das licitantes
devidamente credenciados este documento ou possibilitar que
aquele representante, caso possua poder para tanto, elabore de
próprio punho ou preencha modelo disponibilizado.
10.1.2.2. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO da licitante como
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou
Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n.
11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.
10.1.2.2.1. A apresentação declaração mencionada no subitem
anterior é FACULTATIVA e deverá ser entregue tão-somente
pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se
beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido
alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento
jurídico diferenciado.
10.1.2.2.2. A participação em licitação na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias,
ensejará a APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM LEI E A
EXCLUSÃO DO REGIME DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. A
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade
da declaração.
10.1.2.2.3. A citada declaração de enquadramento da licitante
como ME/EPP ou cooperativa, poderá ser entregue a qualquer
momento durante a sessão de julgamento; contudo, sem efeitos
retroativos diante das decisões já deliberadas pela Comissão
Permanente de Licitações - CPL.
10.2.
Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes,
cumpridas as formalidades referidas acima, nenhum outro será recebido, nem
tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à
documentação ou proposta de preços apresentadas.

Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Cep 47.740-000 – Fone: 77 3686-2079

–

Serra Dourada - Bahia

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73
10.3.
A seguir, ultrapassada as etapas anteriores, serão identificados os
licitantes aptos e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de
Habilitação.
10.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da
Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.
10.4.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
(htconcorrência://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPo
r=nome&direcao=asc);
10.4.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.5.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.6.
Constatada a existência de sanção, a Comissão irá analisar a penalidade
imposta podendo reputar o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação, caso haja extensão da pena ao Município.
10.6.1. NÃO ocorrendo a inabilitação por força das situações acima
mencionadas, a documentação de habilitação dos licitantes então será
verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento
convocatório.
10.6.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião
para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade,
nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.
Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos
os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta,
até que seja concluída a fase de habilitação.
10.7.
Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de
sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
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10.8.
Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após
o regular decurso da fase recursal.
10.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes,
quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de
Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos
invioláveis até a posterior abertura.
Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
10.9.
As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas,
conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.
10.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08
(oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta,
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.
10.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas,
assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e
licitantes presentes.
10.12.

Será considerado INABILITADO o licitante que:
10.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento
Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
10.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.

10.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O
prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do
julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
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10.14. A não regularização fiscal ou trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
10.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita
mediante publicação no Diário Oficial do Município, salvo se presentes os
prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que
a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
11.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O critério de julgamento será o menor preço GLOBAL.
11.2.
Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão
rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso
julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e
utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico específico, através de
parecer que integrará o processo.
11.3.
A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.
11.4.
Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste
Edital, para efeito de julgamento da proposta.
11.5.
As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços
propostos.
11.6.
A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes
classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procederá à comparação com os valores da primeira
colocada, SE esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto
nos Artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538,
de 2015.
11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 60 (sessenta) minutos, caso
esteja presente na sessão ou no prazo de 01 (um) dia útil, contados da
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comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste
caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos
autos do processo licitatório.
11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem
anterior.
11.7.
Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até
10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de
Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao SORTEIO na data e
horário estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a
oferta, podendo ser feita na mesma sessão caso todos os licitantes envolvidos no
referido sorteio estejam presentes.
11.8.
Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova
classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo
aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a
classificação inicial.
11.9.
Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos
bens e serviços:
11.9.1.

produzidos no País;

11.9.2.

produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e
no desenvolvimento de tecnologia no País.
11.9.4.
produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes
habilitados serão convocados.
11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas
propostas, escoimadas das causas de desclassificação.
11.12.

SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:
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11.12.1. NÃO estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste edital;
11.12.2. Apresentar DIVERGÊNCIA de valor global entre a proposta física
apresentada e a proposta em mídia digital;
11.12.3. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
11.12.4. NÃO apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto
básico ou anexos;
11.12.5. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
11.12.6. NÃO apresentar a Declaração de Elaboração Independente de
Proposta, conforme modelo anexo a este edital e nos termos dos itens
10.1.2. e seguintes deste Edital.
11.12.7. Apresentar, na COMPOSIÇÃO DE SEUS PREÇOS:
11.12.7.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. INVEROSSÍMIL;
11.12.7.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de
mercado;
11.12.7.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos
insuficientes para compor a unidade dos serviços.
11.12.8. Apresentar PREÇOS MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade,
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato;
11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo
valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas
superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela
Administração, ou (b) Valor orçado pela Administração.
11.12.8.2. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02
(dois) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes
em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n°
8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
11.13. Também será DESCLASSIFICADA a proposta cujo PREÇO GLOBAL
ORÇADO ou O PREÇO DE QUALQUER UMA DAS ETAPAS previstas no
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cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados
nos projetos anexos a este edital.
11.14. A participação na presente licitação IMPLICA na concordância do licitante
com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo
que eventuais alegações/comprovações de FALHAS OU OMISSÕES em
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos NÃO poderão ultrapassar, no seu
conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, II do Decreto Federal n. 7.983/2013 utilizado de forma subsidiária.
11.15. Em situações de alegações/comprovações de FALHAS OU OMISSÕES em
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos que ULTRAPASSEM, no seu
conjunto, à 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, será de
RESPONSABILIDADE da Empresa Contratada executar os serviços de
forma plena e arcar com eventuais ônus que superem o citado percentual;
cabendo à Contratante formalizar termo aditivo de acréscimo de serviços
respeitando o percentual máximo de 10% (dez por cento) do valor total do
futuro contrato.
11.16. Em situações de alegações/comprovações de pequenas FALHAS OU
OMISSÕES nos orçamentos relativos a pequenas variações de quantitativos
nos serviços contratados que NÃO ULTRAPASSEM, no seu conjunto, à 02%
(dois por cento) do valor total do futuro contrato, pelo fato de o objeto ter
sido contratado por "preço certo e total", NÃO será prolatado termo aditivo,
nos termos do Artigo 6°, VIII, "a", da Lei n° 8.666, bem como diante da
cláusula de concordância firmada no item 11.14 deste Edital, utilizando
como precedente os termos do detalhado julgamento do Tribunal de Contas
da União, Acórdão n° 1.977/2013 - Plenário, Relator Valmir Campelo, Data
de Julgamento 31/07/2013.
11.17. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
11.18. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de
Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos Artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.19. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto
o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no
mesmo prazo.
11.20.

Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos
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os recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente
e, após a adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.
11.21. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação
será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
11.22.
12.

O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Município.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1.
A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de
licitantes e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei
8.666, de 1993.
12.2.
Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista
franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
12.3.
O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais
recursos interpostos, eficácia suspensiva.
12.4.
Os recursos deverão ser encaminhados para a Comissão Permanente de
Licitações e Contratos desta Prefeitura, no endereço registrado acima, Rua Duque
de Caxias, s/n, centro, em Serra Dourada, Estado da Bahia, CEP 47.740-000.
12.5.
O recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo,
neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
12.6.

Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
13.1.
O adjudicatário, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura
do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 03% (três por
cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no Art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,
desde que cumpridas as obrigações contratuais.
13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
13.1.2.

O atraso superior a 10 (dez) dias corridos autoriza a Administração

Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Cep 47.740-000 – Fone: 77 3686-2079

–

Serra Dourada - Bahia

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do Art. 78 da
Lei n. 8.666, de 1993.
13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”
do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura
do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor
valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da
correspondente proposta.
13.2.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência
contratual.
13.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
13.3.1.

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato;
13.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
13.4.
A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior.
13.5.
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em
conta específica, com correção monetária.
13.6.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
13.7.
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
13.8.
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do Artigo 827 do Código Civil.
13.9.
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
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13.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
13.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.
13.12.

Será considerada extinta a garantia:
13.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
13.12.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do
contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros,
quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1.
Após a HOMOLOGAÇÃO da licitação, em sendo realizada a contratação,
deverá ser firmado Termo de Contrato, prorrogável nas formas dos Artigos 57, § 1°
e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
14.2.
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão
ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.2.2. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá
ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário
e aceita pela Administração.
14.3.
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará
consulta “online” para verificação da regularidade fiscal e trabalhista da
adjudicatária.
14.3.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a
sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
14.4.
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
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injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a contratação nas
mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em
Lei.
15.

DO REAJUSTE
15.1.
O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente
mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano,
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do
índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) ou outro que vier a
substituí-lo, e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo
atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Projeto Básico – ANEXO
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO
18. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
18.1.
As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em
tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos
artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
19. DO PAGAMENTO
19.1.
O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE
CADA ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados.
19.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.3.
A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10
(dez) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da
contratação a que aquela se referir.
19.3.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
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regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
19.4.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro
executada.
19.5.
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que
a Contratada:
19.5.1.

não produziu os resultados acordados;

19.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou
com a qualidade mínima exigida; ou
19.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
19.6.
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicado pela Contratada.
19.7.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária.
19.8.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
19.9.
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
19.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos.
19.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
19.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
19.13.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
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legislação aplicável.
19.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e
o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

20.

I I= 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1.
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do
objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer
fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
20.2.
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
20.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
20.2.2. multa moratória de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento)
por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 45 (quarenta e cinco) dias;
20.2.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de
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prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%
(dois por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias
autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do
contrato;
20.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
20.2.3. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor
total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
20.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
20.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera
e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
20.3.
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
20.4.
A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima
estabelecidas.
20.5.

A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

20.6.
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, a Contratada que:
20.6.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.6.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
20.6.3. demonstre não possuir idoneidade para
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
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20.7.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
20.8.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
20.9.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
do Município e cobrados judicialmente.
20.9.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela autoridade competente.
20.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
21.

DA IMPUGNAÇÃO
21.1.
Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que
viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
21.2.
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.
21.3.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida
Lei.
21.4.
A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no endereço
da Prefeitura Municipal, no setor da Comissão Permanente de Licitações e
Contratos ou por meio do endereço eletrônico: pmsd-licitacoes@gmail.com, até o
segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, respeitando o término do
horário de funcionamento do setor de licitação e contratos, segunda-feira à sextafeira até às 14:00 horas.

22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
22.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
22.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
22.4.
A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem
como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
22.5.
Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
22.6.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão em
sentido contrário.
22.7.
É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar no ato da sessão pública.
22.8.
As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.
22.9.
As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.
22.10. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e
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de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais
documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
22.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.
22.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
22.14. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas
disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente
aplicáveis.
22.15. O
Edital
está
disponibilizado
no
endereço
eletrônico
www.serradourada.ba.gov.br , no setor da Comissão Permanente de Licitações na
sede da Prefeitura Municipal, na íntegra, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas
às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão
recebidos os documentos de habilitação dos licitantes.
22.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da
Comarca de Serra Dourada, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro.
22.17.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.17.1.

ANEXO I – Projeto Executivo;

22.17.2.

ANEXO II – Memorial Descritivo;

22.17.3. ANEXO III – Planilha Orçamentária, Composição de Custos
Unitários e Cronograma físico-financeiro;;
22.17.4. ANEXO IV – Modelo de Quadro de composição de BDI e
detalhamento dos custos de encargos sociais;
22.17.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e de que INEXISTE
servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
como proprietário, empregado ou prestador de serviços da empresa licitante;
22.17.6.

ANEXO VI – Modelo de Declaração de Vistoria;

22.17.7.

ANEXO VII – Modelo de Proposta;

22.17.8. ANEXO VIII –
independente de proposta;

Modelos

de

declaração
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ANEXO IX - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de
pequeno porte, ou de cooperativa enquadrada nos termos do Artigo 3° da
Lei Complementar n° 123/2006;
22.17.9.

ANEXO X – Minuta de Termo de Contrato.

Serra Dourada- Ba, em 04 de maio de 2020.

José Milton Frota de Souza
Prefeito Municipal
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-

ffiIrI

1

-

SMAE

BA

rE^I4

T.RÂOA

PI-ANILHA ORçAMENTÁRA
MUNIC|PIO: SERRA OOURADA . BAHIA
OBRA: CONSTRUçÃO DA PRAçA 03 DE MAIO
o^TA:,22;/0412020
ÁREA DA PRAÇA: í o4í,0í

B.D.t.
24,O%

Encargos Sociais
Não Desonerado: Horista:'l'19,49%
Mensalista: 74,46%

Item

Dêscrição

Código Banco

Und

Quant. ValoÍ Unit ValoÍ Unit com

Total

BDI
SERVIçOS PRELIMINARES

1

1.1
1.2

Êrnôn oe oeRn eM cHApÀ oE Aco

742ô9/OO1 STNAPI

GALVANTZADo

74077l00't StNAPt LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATMVÉS OE GABARITO DE
CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENÍO

30.096,70

ô,00

R$

294,79

R$

365,54

R$

2.193,24

1.041,0í

R$

7,64

R$

9,47

R$

9.858,36

R$

38,81

R$

48,12

RS

4.403,94

m'

156,00. R$

55,43

R$

68,73

R$

ms

118,9à R$

3,49

Rs

4,33

R$

í,17

R$

261,85 R$

1,13

R$

1,40

m2

TABUAS

R'

M2

r

1.3

97625 StNAPt tóEMoLrÇÂo óÊ ÀLVENAÀiÀ

ÊAú ouALbúER ripô óÉ eLocô,

oÉ

m5

91,52

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF-122017

14
I
1.5
1.6
17

A
CAMINHAO
ÍRONCO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
.....,..
IPAVIMENTA-OA ( PARA D!,§TÂN.CIAS S.UPERIORES A4KM)

74220lOOí ,StNAPt TAPUME DE CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTUM
1QAL E REAPRQVEITAMENTQ DE 2X
72á9E srNAPt CARGA E DESCARGA MÉCANIZADAS DE ENTULHO EM
BASCULANTE 6 M3
98531 StNAPt CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DÉ
.MAIOR OU IGUAL A 0.60 M,AF 05/2018

95302 S|NAPI

..

UN

M3XKM

6,00

R$

595,00

R$

2t

R$

'

10.72',1,88

s15,í

I

1.571,10
833,00

2

.[OVI

2.1

nÍÉnaó ueceúiâoo oe veü cou

ENTO DE TERRA E RETIRADA

RETRoEscAVADETRA (cApAcroADE

R3

zl.gso,iz

m!

2o9,OO

R$

87,5ô

R$

í08,57

R$

zz.agi,tg

m!

209,00

R$

4,09

R$

5,07

R$

1.059,63

'189,00

R$

5,03

R$

6,24

R$

1.179,36

R3

166.293,04

2.626,60

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A
.1
,5 M, PRoFUNDIoADE ATÉ 1,5 M, coM ARÊIA PARA ATERRo, AF_05/20,I6
2.2

74154/001 StNAPt ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE OE MATERIAL OE 1A CATEGORIA
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 2OOM

2.3

74005/00'1 slNAPl

ôômiecrncno úEcANrcA, sÉu corutRoLe Do cc (c/coMpAcrADoR
PLACA 4OO KG)

PAVT

3

E

TAçÃo

3.1

85180 StNAPT PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

m'z

'145,76

R$

14,53

R$

18,02 R$

32

94438 STNAPI (coMposrÇÃo REpREsENTATTvA) Do sERVrÇo DE coNTRAptso EM

m'

1 015,62

R$

37,20

RS

46,13

R$

46.850,55

3.3

ARGAMASSA TRAÇo 1:4 (ClM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSUM
3 cM ÁREAS sEcAS E 3 cM AREAS MoLHADAS, PARA EDIFICAÇÁo
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÁO PÚBLICA PADRÁo,
aF 11/2n1À
87250 StNAPt REVESTTMENTo cERAMtco PARA ptso coM pLACAS Ttpo ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÓES 45x45 cM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 1QM2, AF 0612014
94966 StNAPt CONCRETO FCK = 30MPA, TRAçO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉOlA/
- pREpARo MEcÂNrco coM BEToNE|M 400 t. AF _o7 t2o16
BRtrA

1.064,69

R$

40,85

R$

50,65

R$

53.926,55

m3

31,57

R$

359,34 R$

445,58

R$

14.066,96

m'

41

,96

R$

48,46

R$

60,09

R$

z.sz1,ia

M

399,62

n§

37,65

R$

46,69

R$

18.658,26

m2

2ôO,OO, R$

58,40

R$

72,42

R$

n.azé,zo

is6,sz

R$

3.4

i)

PISO
EM TRECHO RETO,

3.5

72815 StNAPt APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE

36

gazTá srruapi ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
coNFEccIoNADA EM coNcRETo PRÉ-FABRIcADo. DIMENSÓES
100X15X13X30 CM (COMPRTMENTO X BASE TNFERTOR X BASE SUPERTOR
rX ALTURA), PARA V|AS URBANAS (USO VrÁRtO). AF_06/2016

AREIA

3.8

Tzzgg srrunpr PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE
.REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAçO 1:3
. íPEDRAS PEOUENAS 30 A 3s.PECAS POR M2). ..
eeôzo srrunÉr GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG =

15CM,

64,37

M

R$

110,42 R$

8.

E13,54

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

iPERGOLADO

4

Lt

ooúázú.srr.rlpr

MADEIRA ROLICA TRATADA EUCALIPTO OU EOUIVALENÍE DA REGIAO,

:0.5M.D=25429CM

H

M

'

32,00

R$

ei,rz

Rs

75,79

R,

12.657,17

R$

z.cà5,ii

4.2

OOOO4119

SINAPI MADEIRÂ ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EOUIVALENTE DA REGLqO,

=0M.D=16419cM..

DEMAOS

4.3

40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MAOEIRA, DUAS

4.4

72840 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T,

4.5
4.ô

c.z

RODOVIA

PAVIMENTADA
73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO,
95952 STNAPT (COMPOS|ÇÀO REPRESENTATTVA) EXECUÇÁO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAçÁO HABITACIONAL
MULT|FAM|L|AR (PRÉDtO), FCK = 25 MPA. AF_01i2017

3.632,60

R$
R$
R$

MJ

2,00

R$

1ô3,ô0

R$

202,86

R$

405,72

m!

í ,06

R$ 1.446,78

R$

1.794,01

RS

1.901,65

R3

65.371,ii

R$

25.329,20

2.388,82 R$

2.388.82

M

99,30

m2

88,32

TXKM

100621 SINAPI POSTE DE AÇO CONTCO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO,

.

9416

ORSE

H=gM,

UN

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM úMPADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, AF 1112019
lnstalaçáo provisóÍia de energia elétrica, aerea, trifasi€, em poste galvanizado, un
exclusive fornecimento do medidoÍ

91872 STNAP| ELETRODUTO RíG|DO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM(1'), PARA C|RCUTTOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO,
5.4

AF. .12t2015
741311004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
,METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES,

55

COM EARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTAI ACAÔ
91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,6 MM', ANTI-CHAMA 0,6/'I,0
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO,

5.6

12770

5.7

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI.CHAMA 450/750 V, PARA
crRcutTos TERMTNA|S - FoRNECTMENTO E TNSTALAÇAO. AF _12t2015

5.8

24,76

R$

30,70

R$

3.O4S,5i

21,97

R$

27,24

R$

2.405,U

0,55

R$

0,68

R$'

2.470,17

INSTÀÁçóES ELÉTRIcAs

5
5.1

H

ORSE

AF

KV,

UN

10,00
1

74130/006 srNApr' ôr§JúúioR rEÁúôúAGNErrôô

inrpoun

enôRao ueua lnMERrcANo)

R$

2.532,92

R$

14,82 R$

4 371,90

1,00 R$ 349,07

R$

432,85 R$

432,85

R$ 6.41

R$

7,95

R$

6.010,20

R$

793,60r R$

984,06

R$

19.ô8í,20

R$

4,28

5,31

R$

6.382,62

75ô.00

un

20,00

útt

R$

,95

295,00

M

M

2.042,68

,OO à$ 1.926,47 à§

1212015

Luminária high bay led DC '100w, '150" (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumÍnio
icom alça, autovolt, branca, reÍ.: HBMLEO-DC-150-100-50-3C, da Glight ou
similar

R$

1202,00
2,OO

1í

RS

R$ 312,49 R$

774,9;8

125 A 15OA 24OV , FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAçÔES HIDRAUUcA

R3

í.66E,76

6.1
.6.2
6.3

8ô916 StNAPt TORNEIRA PúSTICA 3/4" PARA TANQUE . FORNECIMENTO E
oOOO986E SINAÉ| TUBO PVC, SOLDAVEL, ON 25 MM, AGUA FRIA (NBR.5ô48)

M

89957 S|NAPI poNTo DE coNSUMo TERMTNAL DE ÁGUA FR|A (SUBRAMAL) coM
TUBULAÇAo DE PVc, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA,

AF

UN

R$
289,9E RS
4,00

4,OO

R$

38,21

R$

47,38

R$

189,52

2,51

R$

3,11

R$

óor,er

116,41

R$

144,35

R$

577,40

R3

3í í28,E8

1212014

BANCOS DE PRAçA E JAROINS

7

7.1
7.2
7

UN

|NSTA! CÁO. AF 12t2013

3

7.4

73965/009 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA ÊM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO,
89043 SINAPI (COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA OE
vEDAçÁo DE Blocos vAzADos DE cERAMtcA DE 9x19x19cM
(ESPESSURA 9cM), PARA EDIFIcAÇÃo HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
íPRÉnror aF 11t2e'tÁ
89173 STNAP| (coMPoSIÇÁo REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNIcA, APLIcADo MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 4OOL,
PAREDES INTERNAS, coM ExEcUÇÁo oE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABrrAcroNAL UNTFAMTLTAR (CASAS) E EDrFrcAÇÀo púBLrcA pADRÁo.

ÃE 1'>t)(\1Á
8917í StNAPt (coMPoSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO
cERÂMIco PARA PISo coM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÓES 35x35

3,00

R$

163,60

R$

202,86

R$

608,58

m2

181,42 R$

68,,t4

R$

ú,az

Rs

15.397,12

m2

'181,42

R$

29,70

R$

36,83

R$

6.681,70

m'1

181,42

RS

35,50

R$

44,02

R$

7.986,1 'l

KG

77.00

R$

7,91,

R$

9,81

R$

755,37

RS

58.6í 5,94

m3

CM, PARA EOIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

EDrFrcAÇÁo púBLrcA pADRÁo.

7.s

a.i
8.3

8,4

_iit2014

gzgrg srruaÉr ARMAÇÃo DE ESTRUTURAS DE coNcRETo ARMAoo, ExcETo

vtGAS,

PILARES, LAJES E FUNDAçÓES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1O,O MM MONTAGEM. AF 1212015
SERVIçOS COf PLEf, ENÍARES

I
8.'t

AF

3223

ORSE

Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padráo emuÍb)

ORSE

Conjunto com 03lixeiÍas em Íibra de vidro. com cápacidade 2Ol cada, com trampa
vai e vem
12789 ORSE ,Râmpa padráo para acesso de deíicientes a passeio público, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolâdo.

9367

OOOOO359

SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENÍAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICo/IPE/JACARANDA oU EOUIVALENTE OA REGIAO. H= '2- M

ô,oo R$

693,23i

ns

859,61 R$

5.r sz,oo

un

3,OO

R$

393,13

R$

+á2,+a

R$

1.46,2,44

un

6,00' RS

699,75

à$

aoz,os n$

5.206,14

UN

9,00.

RS

í02,90

R$

E2,98

R$

926,í0

8.5
8,6
8,7
8,8
8,9

00038639 SINAPI MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO,

H='so'M

739671002 SINAPI .PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,OOM, EM CAVAS

oE 80x80x80cM
741181001 SINAPI PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A í OOCM, COM
4UN/M
181442 SIURB PLAYGROUND BRINOUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM MMPA
ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO
9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA

UN

22,@

RS í31.03

R$

162,45

R$

3.574,5ô

UN

10,

oo

R$ 166,42

R$

206,3ô

R$

2.063,60

R$ 250,31 RS

3í 0,38

R$

R$

6.535,3ô

R$

6.535,36

R$

g,14

R$

3.893,60

ú

96,00

UN

1,00

1.240,00

RS

5.270,45

R$

2,à3

TATOL OA CONSTRUÇÃO DA PRAÇAI R$

Bancos

Serra Dourada, BA, 22lO4l2O2O

SINAPI -022020-Bahia

ORSE-12/2019-SeÍgipe
SEINFRA-026-Ceará
SIURB - 07i2019 - Sáo Paulo

DANIEL SANTOS ARAÚJO
Engenhelro ClYil
CREA,IBA: 72.539D

29.7

39í

,48
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PREFEITURA MUNICIPAI- DE SERRA DOURADA

Estado da Bahia
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

cNP J.',t 4.222.277 t0001

Rua Duque de Caxias, S/No

-

-7

úúraJElt!

EffiEM

3

SeÍra Dourada

-

BA

CRONOGRAMA FíSICO.FINANCEIRO
DOURADA . BAHIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAçA 03 DE MAIO

D^Í^t

22|O4/2O2O

ÁREA DA PRAça:

ío4r,ol

Encargos Sociais
Não Deaonerado: Horistar íí9,49%
Mên8alista: 74,46%
Fíaico e Financêiro

30,00%
49.EE7.9í

20.00%
13.07.r.35

12.657,17
10.00%

70,00%
15.760,24
20,00%
333,75
3.142,89

5000%
29.307

Sena Oowada, BA, 22lUl2O2O

DÂNIEL SANTOS ARAÚJO
Engonh€irc Civll

CREÁ/BA: 72.539D

28.285,59
50,00%

coNslRuçÃo
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PREFEIIUR.A MUNICIFAL DE sERRA DOURADA, BA
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PREFEITURA MUNICIPAT OE SERRA DOURAOA

Ertado da Bahia

Viú$
trirÍ

SECRETARIA DE OBRÁS E INFRÁ ESÍRUTURA

cNP J. 1 4.222.277 t0001 -7 3
Rua Duque de Caxias, S/No - Sêrra Dourada

PElr,riJEIlt

-

BA

MUNICIPIO: SERRA DOURÁDA - BÂHIA
OBRA: CONSTRUÇÃO OA PRAçA DA BIBLIA
O^TA, 22lUl2O20
ÁREA DA PRAÇa: 1319,í4

B.D.t.
24,O%

Encargos Soclals
Não Desonoredo: Horista: í'19,49%
tUlensâlista: 74,/ú6%

Item

Código

Banco

1.1

74209/001 StNAPt

12

740771002 StNAPt

euant.

PLACA DE OBRA EM CHAPÂ OE ACO GALVANIZADO

LocAcAo coNVENcroNAL

94339 StNAP|

741541001 S|NAPT

z+ooslooi sruÉr

6,00

DE oBRA, ATRAVÉs DE GABAR|To oE

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE
VEZES
IOVIXE]{TO DE ÍÉRRA E RETIRADA

2

varor

't

unit :'jflyli'

R$

294.79

091,14 R$

4,62

RS
R$

365,54

5,73

85180

STNAPT

Total

Rt
R$
RS

a.415,47

2 193,24
6 252 23

1O

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAOEIRA
(cApAcrDADE oA CAÇAMBA DA RETRo 0,26 M, / porÊNctA: 88 Hp),
LARGUM oE 0,8 A 1,s M, PRoFUND|DADE ATÉ i,5 M, coM ÂRE|A pARÂ

655,53

R$

ESCAVACAO, CARGA E TMNSPORTE OE MÂTERIAL DE 1A CATEGORLA
COM TRATOR SOBRE ESÍEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 2OOM

655,53

RS

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC íCiCOIUPACTADOR
PLACA 4OO KG)

655,53

RS

87,56 R$

R3
roe,sz Às

78.58/t,0,a

zr.rzo,es

ÂÍFnBÔ AF O5/ríIâ

4,09

''s,oa

R$

5.07

RS

3.323,í

n6

8,24

R$

4.090,51

PAVIIEIÍTAÇÀo

3

31

Und

sERVrÇOS PRELTÍútNARES

1

2.1

Doscrlçáo

PLANTIO OE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

Rt
zoô,0a. R$

t+,sg

ns

1S,02

í6A.869,96

R$

4 697,45

3.2

9,t438

srNAPr

3.3

87250

SINAPI

3.4

94966

SINAPI

3.s
36

72815
94273

SINAPI
S|NAPT

37

92401

SINAPI

1

EM

m,

r 198,60

R$

37,20 Rt

46,13 R$ 552s1,42

m2

1.271,64

R$

40,85 R$

50,65

R$

64.408,57

m!

16,86

R$

R$

44s.58

RS

7.s124a

m,
M

232,23
213,24

R§
R$

:t8,46 R$
37,65 RS

60,09 R$
4ô,69 R$

13.954,70
9 956,18

mr

151,83

R$

69,26 R$

85,88 RS

13.039,16

3s9,34

PERGOLADO

4,1

OOOO2794

4.2

OOOO41lS

4.3
44

40905
72840

45

73965/009

4.6

9s952

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPT

5
5

(coMPosrÇÃo REPRESENTATTVA) oo sERVtÇo DE coNTRAPtso

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (ClM Ê AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CIT,I ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHAOAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PAORÃO. AF-11/2014
REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS T|PO ESMALTAOA
EXTM DE DIMENSÔES 45X45 CM APLICADA E[/l AMBIENÍES DE ÁREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF.0612014
CONCREÍO FCK = 3oMPA, TRAÇO 1:2.1 2,5 (CIMENÍO/AREh MÉD|ÁJ
BR|TA 1) - PREPÂRO MECÀN|CO COM BETONETRA 4OO L. AF_07/2016
APLICACAO DE TINTA A BASEDEEPOXI SOBREPISO
ASSENTAMENTO DE GU|A (l\rÉtO-FtO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONAOA EM CONCRETO PRÉ.FABRICADO, DIMÊNSÔES
100x15x13X30 CM (COMPRTMENTO X BÂSE INFERTOR X BASE SUPERTOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF-06/2016
EXECUÇÀO DEVIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO REÍANGULAR
DE 20 X IO CM, ESPESSURA 1O CM AF-1212015

1

9416

5.2

100621

5.3

ORSE
STNAPT

12770ORSE
'

54
s.5

74í31/OO4

91931

S|NAPI
STNAPT

RI
H

M

15,00

R$

6,1.12

H

M

63,06

R$

24.76 R$

30,70

R$

1.935,94

m2 i 108,32 R$
9 T, RODOVIA TXKM 4,935,62 RS

21,97 R$

27,24 R$

2.950,64

MADEIM ROLICA TRATÂDA, EUCALIPTO OU EOUIVALENTE DA REGIAO,

=6,5M D=25429CM

MADEIRA ROLICÂ TMTADÂ, EUCALIPTO OU EOUIVALENTE DA REGIAO,

=6M D=16419CM

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
TMNSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA
PAVIMENTADA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5ATE3M, EXCLUINDO
ESGOÍAI,l1ENTO/ESCORAMENTO,
(COMPOSTÇÀO REPRESENTATTVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTUMS DE
CONCREÍO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÁO HABITACIONAL
MULTTFAMTLTAR (PRÉD|O), FCK = 2s MPA. AF_o1/2017
TNSTALAçÕES H|ORÂULTCA

INSÍALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL TSOLAOO. e UU', ANT|-CHAMÂ 0,6/í,0
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO.
1212015

KV,

R$

0,55 R$

75.79 R$

,1

136.85

0,68 R5 3 356,22

m,

6,29 R$

163,60

R$

202,86

R$

1275,99

mr

1

68 R$

1.446,78

R$

1.794,01

RS

3.013,s4

Rl

,

lnstalaçáo provisória de eneígia elétricá, aeíee, triÍasica, em postê galvenizâdo, un
exclusive iomecimêÍtto do mêdidor
POSTE DEAÇOCONTCO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H:gM,
UN
INCLUSIVE LUMINÁRAS, SEM úMPADAS . FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_r r/2019
Luminána high bey led OC 100w, 150ô (2 x50\ri,) 5000k, 150 LM/W. em âlumlnio un
com alça, autovolt, brancá, reÍ.r HaMLED.DC-15G ío0-50-3C, da Glight ou
similar
OUADRO DE D|STR|EU|CAO DE ENERGTA DE EMBUT|R, EM CHAPA
UN
METALICA, PARA 18 OISJUNÍORES TERMOMAGNETICOS MOXOPOLARES,
COM BARRAMENTO TRIFÂSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

AF

1I.6G9,50

M

46..tr6,s9

1,OO

R$

RS

2.38a,82

RS

8,OO

R$ 2042,68 Rg

2.532,92

R$

20.2ô3,36

1

926,47

2

3AA,A2

16,00

RS

703,60

R$

984,06

RS

15 7,í4,96

1,OO

R$

349,07

R$

432,85

R$

432,A5

574,78

RS

7,95 R$

4.569,50

6,41 RS

5.ô

91872 S|NAPT

5.7

sls2ri stNAPt

58

74130/006 StNAPt

ELETRODUTO RIGTDO ROSCÁVEL, PVC. ON 32 MM (1), PARA CtRCU|TOS

ÍERMINAIS, INSTALAOO EM PAREOE . FORNECIMENTO E INSTALAÇÀO,
AF _12t2015
CASO DE COBRE FLEXíVEL ISOLADO. 4 MM', ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF

6

51

62
6.3

86916 StNAPt

M

125,00

11,95 R$

R$

4,28

RS

49

R$

_12,2015

á,oo ns

DISJUNTOR TERI\,,IOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AI,lERICANO)
125 A 15OA 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALÁÇóES HIORAULICA
TORNEIRA PúSTICA 3/4'PARA TANOUE . FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

3't2

UN

3,00

RS

38,21

RS

7a,00
3,00

RS

2.51
116,41

RS

UN

AF O1t2020
00009868 stNAPt
89S57 StNAPt

7
7.1

86,26 R$

00042433

StNAPT

TUBO PVC, SOLDAVEL ON 25 MM, AGUA FRIA (N8R.56.18)
PONTO DE CONSUMO TERMINAL OE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENÍO EM ALVENARIA, AF 1212014
EQUIPA ENTO ACAOEXI,A DA SAúOE
SIMULAOOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CAREONO,

RO

RS

14,E2

RS

1.274,37

5,31

R$

663,75

387

49 RS

774,90

Rl

a17,77

47,38

RS

14214

3,1r

R$

242 5A
433,05

144,35 R$

Rl

41.765,35

UN

1,00

R$

2_72040

R$

3.373

30

R$

3.373,30

UN

1,00

R$

2

939,79

R$

3.645,34

R$

3.645,34

1,00

R$
R§

3 523,00
2.815,57

R§
R§

4.368,52
3.487,59
3.797,79

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

4 368.52
6 982,62
6.975,18
3 797,79
3.558,60
9.064,00,

PINTUR^ NO PROCESSO ELETROSTATICO. EQUIPAMENTO DE
GINASTICA PARA ACAOEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIÂ OA TERCEIRA
7.2

7_3

7-4
7.5

76
7.7
7.4

00042434 StNAPI

11968 ORSE

9145 oRSE
11388 0RSE
1816r3 STURB
18í812 StURa
00042430 stNAPt

I
8.1

73965/009 StNAP|
89043 STNAPt

8.3

87894 StNAPt

84

89173 StNAPI

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUAO DE ACO CARBONO
PINTURA NO PROCESSO ELEÍROSTÂÍICO. EQUIPAIUENTO DE
GINASTICA PARA ACADEMIÂ AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA
Equipamento de ginástica - jogo de banas
Equrpamento de grnástica ' êliplico
Equipamenlo de ginásticâ - suÍf com pressão de pernas
ESQUI DUPLO CONJUGADO
ROTAÇÂO VERTICAL TRIPLO CONJUGADO
MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO,
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE
BANCOS DE PRAçA E JARDI}'S
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOTAMENTO/ESCORAMENÍO,
(COMPOSIÇÁO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ÂLVEN^RIA DE
vEoAÇÁo DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMTCA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA gCM), PARA EDIFICAÇÁO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDto). AF_11/2014
CHAPISCO APLICADO ÉM ALVENARIA (SEM PRESENçÂ DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FAC}I,ADA, COM COLHER OE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONETRA 4001. AF_06,/2014

(coMPosrÇÀo REPRESENÍATIVÂ) OO SERV|ÇO DE EMBOÇOiMASSA
úNtcA, ApLtcADo MÂNUÂLMÉNTE, TRAÇo í:2:8, EM BEToNEtRA oE 4ool,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇAO DE TALISCAS, EDIFICAÇÀO
HAEITÀCIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÁO PÚBLICA PADRÂO
AF _12t2014

2,00
2,00
UN
UN
UN

3.491,31

R$

2_412,57 Rg

Rs

3.062,73

R§

2,00 Rt
2,00 R$

1.43,1,92

RS

1779,30

3.654,84

R$

4.532,OO

1,00

4,28

R$

1ô3,60

RS

173,24

R$

68,44

RS

RS

sO./OG,sg

n$

eas,àq

84,87 R$

14 702,88

áoz,so

i

346,48 R$

346,48 R$

5,53 Rl

29,70

RS

no

z gte,eó

36,83 RS

12.780,86

e,ee

89171 StNAP|

86

92919 S|NAPt

(coMPosrÇÀo REPRESENTATTVA) DO SERVTÇO DE REVESTTMENTO
cERÁMIco PARA PIso coM PLACAS ÍIPo GRÉs DE DIMENSÔES 35x35
CM PARA EOIFICAÇAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDTFTCAÇÂO PÚ8L|CA PAOMO AF 11/2014
ARMAÇÃO DE ESTRUTURÂS DE CONCRETO ARMAOO, EXCETO VIGAS.
PILARES LAJES E FUNOAÇÔES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1O,O MM MONTAGEM. AF-1212015

sERV|çOS

9.1

Banco de concreto pre-moldâdo com encosto e pinlure (padíáo emurb)

251510 SEDOP

93
9_4

COMPOSIÇÃO PRÔPRIA
12789 oRSE

95

00038639 S|NAPt

96

73967/002 StNAPt

9.7

74118/001 StNAPt

9.8

99

't81442

STURB

9537 StNAPt

387,56

R$

KG

22,00

R$

35,50 Rt

7,91

R$

44,02 R$

17 060,39

9,8r R$

2.717,37

R3

54.002,40

CO PLEíENTARES

9
3223 0RSE

m,

Lix€ira em iele moedâ
LETREIRO TURISTICO (EU AMO SERRA OOURADA)
Rempa padíáo paía acesso de deícienles a pesseio público, em concrelo
simOles Fck=25MPê. desemoolado.
MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H='50'M

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL ALTUM MAIOR QUE 2,OOM, EI\4 CAVAS
DE 80X80X80CM
PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50A lOOCM, COM
4UN/M
PLAYGROUNO BRINQUEDOS DE MADEIRA. CASA TARZAN COIT4 RAMPA
ESCALADA. ESCORREGAOOR E ESCAOA MÂRINHEIRO
LIMPEZA FINAL DÂ OBRA

un
UN
uN
un
uN
uN
M

uN
mr

R$

699,23

R$

867,05

R$

6.936,40

ô,OO R$

573,81

RS

711,52

R$

4.269,12

8,00

11,00

R$

220,00

R$

272,80

RS

3.000,80

4,00

R$

699,75 R$

867,69

RS

3.470.76

33,00 R$

131,03

RS

162,48

R$

5 361,84

10,00 Rs

166,42

RS

206,36

R$

2.063,50

59,00

RS

250,31

R$

310,38

R$

18.312,42

i,oo

ns

270,45

RS

6.5àà,36

R§

6.535,36

2,53

RS

5

1.319,14 Rl

3,14 R$ 4142.10
TOTAL R$

Ban@s

SeÍe Douêda, BA,

22lO4 l2O2O

SINAPI-022020-Aahia
ORSE-12,2019-Sêrgipe
SEINFRA - 026 . CêeÉ
SIURB - 07l2O19 - Sâo Paulo

DANIEL SANTOS ARÂÚJO
Engênhalío Clvil
CREA/BA: 72.539D

,1G2,138,65

PREFEITURA

MU

4*

ICIPAI. DE SERRÂ DOURÁDA

Est.do da Bâhlâ
SECRETARIA DE OEiAS E IiIFRA ESTRUTURA
oNPJ. 1 4.222.277 tOOOl-73
Rua Duque de Caxias, S/N'- Sena Dourada - BA

El.aixarc

sMAETADA

CRONOGRAMA FÍSICO.FINANCEIRO
MU ICÍPIO: SERRÂ DOURÂOA. BAHIA

B.D.t.

oBRÂ: COI{STRUçÃO OA PRAçA DÁ BTBLTA

24,00Â

OAÍA:22|OU2O2O
ÁREA DA PRÂça:

í3í9,ía

EícaÍgoc SoclaL
I{áo

Do.onêÍ.do: HoÍi.t : íí9,40%

Mên!âllata: 74,46%

7O,@'/o

,t6
50.657,99

30,00%
50.657,99

10,@%

67.í3,98
30.00%

4.1m,87

40,w0

70,00%
s 568,71

40,oo%
18 446,64

i,ffi

50,00%

408,89

70,@%
29_235.75

80,00%
40.3a9,27

*Ía

Oútada,

BA, 22lUl2O2O

DANIEL SANTOS AR.AÚJO

Eng.nhel.o Civil
CREÁ,/BA: 72.539D

30,Nyo
12_529,61
I0,ooo/o

10.@7,32
100,00%
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pRo-rETo DE coNSTRUÇÃo DA FRAÇA DA BiBLtA

PRETEIÍURA MUNICIFAL DE gERRA DOURADA
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Aanel5anto5
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coNsÍRUÇÁo oa pR^çÂ DA BiÉLra

FREfEIIURA MUNICIFAL OE SERRA DOURADA - BA

Côísttuçrô r.319. 4 úr

CN t t 4.222 277nOOt,73

PROJEÍO DE

OÀ

PFJçÂ DÀ BÍêL Á

'ON5TRUÇÃO

PRETÉITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
Pta)cú.tal D.*n^.t2 ín4 C$.
Drnê 5á 16 arrújô . cRrÀEA 72 53911

c.1st.Jçrór3r9.rm.

. BA

CNPJ: | 4.222.27'7|C,oO

|

.73

fRO]ETO DE CONSÍRIJÇiO DA FFáÇÀ DÂ

FRETEIÍURA MUNICIPAL DE SERRA DOURAOA EA

aôr5r.JÇàô r

3r9

14 n2

dôLA

CNPJ, 14.222.2771OAO

E;à

z; r;i;;,a;r;,r
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SERRA DOURADA

Estado dâ Eahia
SECRETARIA OE OBRAS E INFRA ESÍRUTURÁ

cNPJ. 14.222 277 t0001_7 3
Rua Ouque de Caxtas, S/No - SerÍa Dourada

.|ETIAãJET,|l

-

MUNICíPIO: SERRA DOURADA . BAHIA
OBRÂ: CONSÍRUÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. GETÚLIO VARGAS

DAÍ^t

Em-EnõÃ

BA

B.D.t.
21,O%

22JO42O2O

ÁREA DA PRAça: 672,91

Itêm

Código

Encârgos Soclalg
Nâo Dssonêrado: Ho.ista: l'19,/í9./ô
XlenEalbtâ: 74,,t6%

Benco

Doscrição

tlnd

Quant.

Valor Unlt

sERVrçOS PRELttrtNARES

1

Velor Unit

Total

com BDI

RI

12.6t4,12

11

99059 StNÂPt

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBR,A. UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
coRRTDAS PONTALETADAS A CADA 2,00t\4 - 2 UTtLIZAÇôES. AF_10i2018

51,44

R$

41,47

R$

51,42

R§

2 645 04

't _2

97625 StNAP|

DEi.ltOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA OUALQUER TIPO DE BLôCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENÍO- AF

76,00

RS

38,81

RS

48,12

R$

3.657,12

202,80

R$

349

R$

4,33

R$

874,12

lo,oo

R$

211,'17

RS

261,85

R§

2.618 50

2.028,'10r R$

1,13

RS

1,40

R$

2 439,34

RI

e.zoo,ôa

57

R$

8.785,48

-1212017

1.3

'ii

'1.5

72898 StNAPI
98531 StNAPt
95302 StNAP!

2

'àt

2_2

3

94339 SINAP|

CARGA E OESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3
CORTE RASO E RÊCORTE DE ARVORE COIU DIÂMETRO DÊ TRONCO
MA|OR OU |GUAL A 0.60 llt.AF 05/2018
TRÂNSPORTE CO[.l CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA í PARA OJSTANÇB§ §UPERIORE§ A 4 KM)
iIOVI E'{TO DE TERRA E RETIRADA
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAOEIRA
(CAPACIDAOE OA CAÇAMBA OÂ RETRO: 0,28 Mt / pOTÊNC|A: 88 Hp),
LARGUM DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDÁDE ATÉ í,5 M, COM AREIA PARA

ào,sz ns

ztrslloot siltnpl

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE OE MATERIAL DE 1A CATEGORIA
COM TRÁTOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA ôM3, DMT 50 Â 2OOM

74005/001 stNAP|

COMPACÍACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC {C/COMPACTADOR

56

R$

ao,gz iis

4,09

RS

5,07

RS

410,26

80,92

5,03

R§

6,24

RS

504,94

Rt

54.45,1,6,1

87

108

ATFRRO AF Ns/2OIN

PLACA 4OO KG)
PAVTTEiTTAçÂO

RS

3'l

85180 StNAPt

PLANÍIO DE GRÂMA ESMERALDA EM ROLO

242,70

RS

í4.53

R$

18,02 R$

32

94438 SINAP|

(coMpostÇÃo REpRESENTAT|VA) DO SERVTÇO

37A,24

R$

37,20

R$

46,13

252

RS

359,34

R$

445,58

360,33

RS

37

85

24

R$

34,04

94966 StNAPt

DE CONTRAPTSO EM
ARGAMASSA TRÁÇO 1i4 (CtM E ARETA), EM BETONETRA 4oO L.
ESPESSUM 3 CÀ,ll ÁREAS SECÂS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÜBLICA

PÀôPÀô ÀE í í/'ôí'
coNCRETO FCK = 30MPA, ÍRÁÇO 1:2,1:2,s (C \TENTO/ARETA [/tÉDrÁJ
BRrTA 1) - pREpARO MECÂNtCO COM BETONETRA 4OO L. AF_07/2016

3.5

94273 StNAPI

ASSENTAI/IENTO DE GUIA (MEIO.FIO) EIU TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRÊTO PRÉ.FABRICAOO DIMENSÔES
1oox1sx13x30 cM (co[TpRtMENTO X BASE tNFERtOR X BASE SUpERtOR
x ALTURÂ), PARA V|AS UREANAS (USO VtÁRlO). AF_06/2016

3.6

87251

REVESTIMENTO CEMMICO PARA PISO COi/| PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÔES 45X45 CM APLICADA EM ÂMBIENTES OE ÁREA
MA|OR OUE 10 M2 AF 06/2014

StNAPT

4

41
4.2

378

100621 StNAP|

POSTE DE AÇO CONTCO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEÂDO, H=gM,
INCLUSIVÊ LUMINÁRNS, SEM LÀMPADAS. FORNECIMENTO E

INSTALACAO
91E72 StNAP|

4.5

7i1âolooc §rNAPt

46

74131/004 StNAPt

12770 CRSE

AF

r0,00

R$

199,74

17

_144,21

R$

1.122,A6

RS

lo,6s ns

ro ezg,ar

RS

42

21 R$

15 965,51

INSTALAçÔES ELÉTRrcAS

91931 STNAPt

47

M

R$

5.094,25

RI

57.5í9,E9

532,92

RS

25_329,20

042,68

R$

RS

11,95

RS

14,82

R$

2.960,15

098,00

R$

6,41

RS

7,95

RS

a_729,10

l.rN

1,00

R$

arz

+s

Fi$

387,49

R$

387 49

UN

100

R$

349,07

R$

432,85

RS

432,85

00

Rs

793,60

RS

984,06 RS í9.681.20

500

R$

34,21

R$

221,00 R3

2,51

R$

3,i

116,41

R$

1,14,35

UN

2

2

1112019

ELETRODUTO RíGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO,
AF 12t2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,6 MM'. ANTI.CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
aF 12t2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO ÍRIPOLAR PÂDRAO NEMA (AMERICANO)
,I25 A 15OA
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO OE OISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOI.ÁRES,
COM BARRÂMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

1

Lumináia high bay led DC 100w 150. (2 xsow) SOOOk, 150 LM/w, em etumínio
com alça, eúovolt, brancâ, íetr HBMLEI)-DC-1SO-t OO-50-3C, dâ Gtight o,J

20

similaa

6
5.'l

ir

INSTALAÇÔES HIDRAULICA
869'16 StNAPt

00009868 slNÂPt
8ee57 SiiiÂPt

TORNÊIRA PúSTICA 3/4" PÂRÂ TAI.IOUE . FORNECIMENTO E
|NSTALÂCÁO. AF 12120í3
TUBO PVC, SOLOAVEL, DN 25 MM, ÂcUA FR|A (NBR_5648)
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÀGUA FRIA (SUBRAMÂL) COM
TUBULAÇÂO DE PVC, ON 25 MM INSTATÂDO EM MMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 1212014

BANCO§ DE PRAÇA

E JAROINS

UN
M

UN

5,00

R$

r.6rr6,oG

47,38 R$

236,90

I R$

607,31

R$

721,75

'rit

ss.roo,ee

6.1

73965/009 StNAP|

6.2

83043 StNAP|

89173

6.4

STNAPt

80171 SINAP|

ESCÂVACÂO MANUAL DE VALA EM LOOO, OE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO
ESGOÍAMET'ITO/ESCORAMENTO,
(coMPostÇÃo REPRESENTATTVA) DO SERV|ÇO OE ALVENARTÂ DE
vEDAÇÃo DE BLocos vAzAoos DE cERÂMrcA DE 9x19x19ctt,
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
/PRÉÍt|ít\ ÂF r 1/20í 4
(cot\rPostÇÁo REPRESENTAÍrvA) Do sERvrÇo DE EMBOÇO/MASSA
úNtcA ApLlcADo MANUALTVENTE TRÁÇo 1:2:8, EM BEToNEtRA DE 4ooL,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÂO OE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÂO PÚBLICA PADRÁO

R$

202,86

R$

1060,96

235,89

R$

68,44

R$

84,87

R$

20.019,98

70

R$

36,83

R$

4 454,59

35,50

R$

44,02

RS

7.965,42

R§

24.tOA,44

180

95

R$

29

E

71

3223 oRSE

Banco de concrelo pre.moldedo com encoslo e pintura (pâdrào emurb)

7_2

9367 oRSE

7.3

12789 0RSE

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vrdro, com câpacic,ade 201 cada, com
lamoa vei 6 vem
Rampe padrão pêÍa acesso de dellcienles a pessêio público, êm concrelo
simples Fck=25MPa, dêsêmpolado

7_5

163,60

sERVtÇOS COitPLEitENTARES

7

74

R$

120,95 R$

(cor\4PosrÇÃo REPRESENTATTVA) DO SERVTÇO DE REVESTTMENTO
CERÀT,Ico PARÁ PIso co[, PLACAS TIPo GRÉs DE DIMENsÔEs 35x35
CM, PARÂ EOIFICAÇÂO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
EDrFrcAÇÀo PúBLrcA PADRÂO. AF_l 1/20r4

5,23

00000359 stNAPl

00038639 SINAPt
73967/002 SINAPt

MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OIÍYAROEIRÂ
SALSAJANGICO/lPE/JACAMNDA OU EOUIVALENTE DA REGIAO,

I.JN

H='2'

R§

698.99

R$

866,75

R$

12134,50

4,00

RS

393,13

RS

487

48

R$

1949,92

600

R$

6S9

75

RS

867,69

R5

5.206,14

6,00

R§

82,98

R$

102,90

R$

617 40

20,00 Rs

131,03

R$

162,48 R$

3.249,60

í66,42

R$

206

36

1650,88

M

H='50'M

UN

PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,OOM, EM CAVAS

UN

MUDA DE ARBUSÍO, BUXINHO.

14,00

8,00

R$

oE 80x80x80cM

R$

ÍOTAL RI í96.260,78
Bancos

Serra Dourada, gA, 22lO4l2O2O

Slt{APl-022020'Bahle
ORSE-12l/2019-Sergipe

SÊINFRA-026-Ceará
SIURB - 0712019 - Sâo Paulo

DANIEL SANTOS AMÚJO
Engênh€lro Clvll
CREÀtsA: 72.539D

e*

PREFEITURA MUNICIPAI. DE SERRA DOURADA

Estado da Bahia
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURÂ

cNP J. 14.222.277 t@O1-73
Rua Ouque de Caxias, S/No - Serra Oourada

MUNICIPIO: SERRA DOURADA - BAHIA
OBRA: CONSTRUçÃO DOS CANTEIROS DA AV. GETÚLIO VARGAS
DAÍA1 22104/2020
ÁREA DA PMçA: 672,9r

.EIIIIBC

-

qg$*sr

BA

B.D.t.
21,9yo

Encaryos Sociais
Não Do3onê.ado: Horista: íí9,,10%
MonsaliEta: 7,í,,í6%

20,001
.s40,14
25,00./.
'14.í 13.66

15,000/"

15,O00/.

14.1't3,66

28.760,00

2E.760.00

50,00%

E22,98
20,00%
6.700,r9

E22.98
30.000/0

20,0e/"

0.700,í9

15,00%
5.025,1,r

r 5,oo%
5.025,14

70,00%

Sena Douràda, BA, 221042020

DANIEL SANTOS ARAÚJO
Engonhol.o Clvll
CREÂ,/BA: 72.539D
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PREFETTURA

MUNICIPÂt

DE SCRRA

d

DOURADA

Estado da Bahia
cNP J. I 4.222.277 tOOOl -7 3
Rua Duque de Caxras, S/no - Serra Dourâda

lneo oe oaaa oo upREENDl

llÇl|rll itacal Í.

-

=ffiMüú

BA

ENro

I Con3iÍuclo ds Prâcâs UÍbân€3. Rodoüâs, FôÍroüa3 o Íêcâpeâm.nb ê psümêntâcáo dc úâs

urbans!

ConDímê 16gislaçáo fibutÉíiâ municipst, ct€finir 63timâti\E de percontúâl dâ basê dê cálculo oârâ o ISS:
Sobíe a basê de cálculo, d66niÍ a rêspêcti!â ettquotâ do ISS íentrê 2% ê 5%):
Ite

na

%

Lucro
Tíibutos (impostos COFINS 3%,

e

PtS 0,657o)

Tribúos (lSS, \âriá\êl de acoído com o municipio)
Tributos (Contribuiçáo PÉüdênciária sobrB a
Receita Bruta - 0% ou 4,5oÁ - Desoneracáo)

â-jláldrrorà§lo
thr.L
IUJ)

5.00%

4,670/0

3,AO%

1,O10/o

4,670/o

o.740/o

o,320/o

o,400/0

o,740/o

R

o,970/.

0.500/6

0,560/0

o,97%

DF

1 ,2',\o/o

't

,o20Â

1,110Â

1

L

8,66%

6,üo/o

7,300/0

8.69%

CP

3,65%

3,650Á

3,650Á

3,65%

rss

2,OOo/o

0,00%

2,5oo/o

5.00ôÁ

CPRB

o,oovo

OK

0,00%

4,50Vo

4,500/.

BDI.PÀD

u,oe/o

OK

19,600Á

20,970/"

24,230Â

SeguÍo e Garantia

Despesas Frnanceiras

40,0090

tlódio

Adotado

AC

Risco

NáO

I

í" Ouartil
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Os \aloÍes de BDI Íoram calcutados Com o empr€go da bÍmula:

BDl.pAD= [7+AC+

S+R+

G),(7 + Dfl.(1+L)

(1-CP-tSS)

Dêclaro para os deüdos fins que, confonne legislaçáo tribuÍária mwúcipat, a Uase de catcuto para
consbuçào de Prâç€s uÍbanas, Rodoüas, Fenoüas e recapearÍErÍo e paürnentaÉo de üas uÍbarEs, é de
Declaro para os deüdos ílns que o regiÍne de Contribuiçào Preüdenciária sobre a Receita Bruta adotado
para elaboraçáo do oÍçãmento foi sEM Desoneraçáo, e que êsta é a alternativa mais adequada para a
Administraçâo Pública.
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MEÍÚORIAL DESCRITIVO

O projeto de Construçáo da Praça 03 de Maio da praça da BÍblia e dos
Canteiros da Av. Getúlio Vargas, no município de Serra Dourada - BA, objetiva
dotar o Município, de uma nova imagem, reurbanizando e requalificando os
espaços públicos. No projeto foi respeitada a forma e topografia existente,
dotando-o de melhorias ambientais, urbanísticas e paisagísticas, além da
implantaçáo de equipamentos visando atender a comúnidade local. A
implantaçáo de novas espécies vegetais dará uma qualidade maior na
visualizaçáo, no sombreamento e na facilidade de manutençáo. Também foi
pensado de forma a proporcionar acessibilidade facilitada para crianças, idosos
e portadores de necessidades especiais.Os equipamentos implantados,
setorizadamente, buscam oferecer atividades diversas, alcançando no possível,
todas as faixas etárias e de uso da população que vive no seu entorno.
ESPECTFTCAÇÕES TÉCNiCAS

.

DISPOSIçÔES GERAIS

Todos os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente
eJpecificações
apresentadas assim como em perfeito acordo com as Normas iécnicaé oa
ABNT, demais reguramentação Federar, Estaduar, Municipar e concessionária

aos elementos constantes nos projetos, memoriais e

local.

Quaisquer divergências e/ou incorreções em reração às Normas Técnicas
a ocorrer no material apresentado deverá ser
encaminhado à comissão de licitação para os devidos esclarecimentos.

que porventura venham

Todos os serviços deverão ser executados por máo de obra
especializada, com uso de Equipamento de proteçáo lndividual e obedecendo
ao disposto na Norma NR- 18 condições de trabalhó na lndústria da construçáo.

os materiais a serem utirizados na execução dos serviços deverão ser
previamente aprovados pela Fiscalização da obra.
Quando da impossibilidade de aquisiçáo dos materiais especificados, a
contratada deverá comunicar previamente a fiscalização para providências em
relação à nova especificação.

.

Deveráo

ser previstos para execução dos serviços todos

os

equipamentos, ferramentas e utensílios necessãrios ao perfeito desempenho e
produtividade.

LOCAçAO DA OBRA
Deverá ser executada com cuidados especiais, comportando inicialmente
a exata correspondência entre os proietos executivos.

REMOçÃO DE ENTULHO
Todo material êxcedente proveniente de escavação ou sobras deve ser
removido e dêpositado em bota Íora, previamente definido pela fiscalização e de
forma a preservar o meio ambiente. Todo esse serviço será realizado pelo
município.

TAPUME
Afim de rnanter a segurança e impedir estranhos na obra.

INFRA.ESTRUTURA
Escavaçáo
As escavações deverão ser executadas com cuidados especiais de forma
a não causar danos ou desestabilizaçÕes de solo e obedecendo ao estabelecido
no projeto estrutural. Todo esse serviço será realizado pelo município.

Reaterro

Executar o reaterro através do lançamento de material escavado, no
interior da vala, distribuindo-o de maneira uniforme em camadas de 20cm e em
toda sua extensão. Todo esse serviço será realizado pelo município.
INFRA E SUPER ESTRUTURA
Deveráo ser executados obedecendo aos projetos de estrutura

Concreto armado

Para fabricaçáo do concreto deverão ser atendidas as condiçôes
estabelecldas na NBR 1 2654, NBR 1 2655, NBR 8953 e NBR 61 18.
O traço do concreto a ser utilizado deverá ter como base a resistência
(fck) 25MPA.

A concretagem será iniciada após conferencia da armadura. O concreto
deverá ser vibrado de forma a preencher integralmente a forma, de maneira
uniforme, náo permitindo a formação de vazios e irregularidades na superfície,
tais como bexigas etc.

Forma

Em madeira agreste, perfeitamente alinhada, aprumada e escorada de
a permitir secção uniforme das peças conforme definido no projeto
estÍutural.

formar

As juntas das formas deverão ficar estanquês náo permitindo o
vazamento de concreto.
As chapas deverão ser retiradas obedecendo sempre a ordem e os prazos
mínimos estabelecidos na NBR61 18 - Projeto e execuçâo de obras de concreto

Armadura

Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida,
seráo cortados e dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do projeto
estrutural. Náo será permitida a utilização de barras com pÍocesso de oxidação
iniciado.
A colocaçâo nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras de
recobrimento recomendados, com utilizaçáo de afastadores.

PAREDES E PAINEIS

Deverão ser executadas com bloco

de

cimento conÍorme as

recomendaçóes da ABNT, NBR 7173182 e NBR 6í36/94

Os blocos deverão ter suas medidas uniformes e serem submetidas a
apreciação da fiscalizaçáo antes de serem assentes.
Para o leva;rte da alvenaria a argamassa deverá têr espessura uniforme
(12mm) de cimento, areia e arenoso no traço 1:2: 9. As cavidades onde serâo
acomodadas as armaduras verticais, assim como nas amarrações de parede
através grampo se utilizara graute.
Deverá ser executada por profissional habilitado, devidamente alinhada e
aprumadas, náo sendo toleradas distorçôes acima de 2mm.

cHAPTSCO

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, constituída de
cimento e areia no Traço 1:3 e deverá apresentar espessura máxima de Smm.
O procedimento de execuçáo do chapisco deverá obedecer ao previsto
na NBR 7200. Revestimentos de parede e tetos com argamassas.
Para aplicação o chapisco a base deverá estar limpo, livre de pó, graxas,
e florescência, materiais soltos os quaisquer produtos que venham
prejudicar a aderência.

óleos,

A

aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão
vigorosa da argamassa sobre toda área da base que se pretende revestir
MASSA ÚNICA

A argamassa sêrá constituída de cimento, areia fina e arenoso no Traço
1:2:8.

O procedimento de execuçáo de emboço deverá obedecer ao previsto na
NBR- 7200 e será iniciado somente depois de concluído os serviços a seguir
indicados, obedecidos aos prazos mínimos.
a) 24 horas após a aplicação chapisco
b)14 dias de idade das estruturas de concreto excluído o chapisco
A espessura máxima admitida será 2Omm com o acabamento camurçado.
A superfície deverá estar perfeitamente nivelada e aprumada

PAVIMENTAçÃO E REVESTIMENTO DA PRAÇA
LASTRO DE CONCRETO

Deverá ser aplicado sobre terreno compactado e regularizado
Será utilizado concreto náo estrutural de cimento, areia e brita no Traço
1:2.4 na espessura de 5,00 cm.
Lançar o concreto sobre a superfície a superfície apiloada manualmente
de régua metálica deixando-o perfeitamente
niv€lado e com caimentos perfeitos de forma a não necessitar regulãrizaçáo para
aplicaçãc dc revestimentc final

e

regularizando com auxílio

MEIO FIO EM CONCRETO

As escavaçÕes para colocaçáo das guias devem ser abertas obedecendo
aos alinhamentos, perfis e dimensÕes indicadas no projeto.

- O fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. Após a regularizaçáo
executa-se base de concreto para permitír adequado apoio do meio }io,
utilizando-se concreto fck 15 MPa.
-A

instalaçáo e assentamento do meio fio deve ser feita de forma a náo
apresentar desvio superior a 22mm. O rejuntamento será com argamassa de
cimento e areia no traço 1 :4
PISO EM CONCRETO

Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as
ripas formando quadros de 100cmx100cm. As ripas devem estar perfeitamente
alinhadas e niveladas, prevendo caimento em direção ao meio fio.

- O concreto a ser utilizado deve ser dimensionado para fck í 3,S Mpa, sendo
distribuÍdo, regularizado e nivelado sobre a base e dêntro dos quadros tomando
como referência as faces superiores das ripas de madeira.
- O acabamento sêrá com cimentado na proporção de 1;4, sendo uma parte de
cimento e quatro partes de areia media. Deverá ser executado obedecendo aos
cafmentos recomendados, com declividade nunca inferior a O,5o/o. A superfÍcie
terá acabamento sarrafeado de forma a permitir textura antiderrapante
REVESTIMENTO EM CERAMICA

A superfície da base não deve apresentar desvios de prumo e
planezasuperiores aoprevisto pela NBR 13749, devendo estar firme, seca,
curvada e absolutamentê limpo sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que
impeçarn a aderência da argamassa cotante.
Comprovar se as retraçóes próprias à base e possíveis fissuras estejam
estabilizadas.
Deverá ser assentada com argamassa pronta AC-lll obedecendo

rigorosamente a orientaçáo Cos fabricantes.

Será previsto juntas de dilatação. com 5 mm de espessura, e quando do
assentamento utilizai-se -a espaçadores padronizados.

O rejunte será feito com rejunte pronto obedecendo às

procedimentos estabelecidos pelo fabricante.

normas e

PINTURÂ

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

A parede deverá ser limpa, raspando-a para remoçáo das partes soltas

para entáo aplicar fundo preparador de paredes.

Aplicar duas demáos de massa acrílica com desempenadeira de ação em
camadas finas, e com intervalo de 5 horas.

Tinta acrílica

Deverá ser aplicada por profissionat especializado
rigorosanlente todas as recomendações do fabricante.

e

obedecendo

Toda superfície a ser pintada deverá estar limpa, livre de pó, calcinação,
graxa, cera, rnofo, umidade etc.

Esmalte solúvel

Aplicar previamente sobrê a superfÍcie limpa e sem imperfeições, fundo
nivelado branco fresco,
Após 6 horas deverá ser aplicado massa a óleo em camadas finas com
intervalo de no mínimo 8 horas.
Após secagem completa aplicar Esmalte Solúvel em três demáos com
intervalo de 12 horas.
'15olo

A primeira demão deverá ser diluída com argamassa na proporção de
ê as demais com 10%.

oBRAS DE PATSAGTSMO / VEGETAçÃO
As áreas reseryadas para o plantio de espécies vegetais e consideradas
como áreas permeáveis representam a maioria dos espaços das praças,
revelando-se consequentemente como um dos seus componentes essenciais.
O tratamento paisagístico deverá atender aos requisitos de estética e de
funcionalidade, sendo considerados como elementos referenciais:

DISTRIBUIçÃ.O DA VEGETAÇÃO

As espécies a serem

implantadas, serão distribuÍdas em jardins
delimitados, visando o sombreamento e o embelezamento das áreas e sôtores,
sendo que espécies de porte serão colocadas ao longo dos passeios, praça e
estacioxamentos, proporcionando sombreamento e a contemplação ambienial.

Todos os canteiros comportam árvores de grande pórte devido ao
sombreamento, além do que contribuam para o conforto ambiental e qualidade
estética Cesejada.
As espécies arbustivas e forrações serão distribuídas como bordaduras,
contribuindo paia o er.belezamento dos jardins e das vias.

PROCEDIMENTOS GERAIS

.

PLANTIO DE GRAMA
Nos trecnos i;rc.ticados nas peças gráficas, será aplicadc revestimento vegetal,
com gramíneas, de acordo com as condiçóes básicas indicadas a seguir.

o

PREPARODOTERRENO

As áreas deverão sei recobertas por uma camada de ,,terra vegetal", com
espessura média de 10 cm, antes do plantio, sendo utilizados materiais
orgânicos provenientes da própria área, complementados com terra vegetal
aproprraJa.

Quarrdc neoessário pode:'ào ser enrpregados adubos orgânicos ou adubos
químiccs, compatíveis com a nat.rreza do solo e com o tipo de vegetação a ser
utilizada.

o

PLANTIOtEVEGÉTAÇÀO

A vegetação a ser utilizada será provenientede mudas adquiridas e adaptadas
ao local.
Será necessário o uso de manilhas para conter e direcionar para baixo as raízes
das árvores.
Deverá haver o acompanhamento técnico do desenvolvimento da área plantada,
até que se possa considerar que a vegetaçáo vivificou perenemente.

o

TRATAMENTO DO SOLO CONTRA PRAGAS E DOENçAS

Tantc no preparo do solc para plantio, como durante o desenvolvimento da

vegetação, poderáo ser utilizados preventivos naturais ou químicos, corretivos
contÍa a vegetação daninhâ e pragas, visando o perfeito desenvolvimento das
espécies plantadas.

INSTALAÇÔES
Todos componentes elétÍicos e hidráulicos deverão ser executados de
acordo com as norrnas técnicas e em perfeito acordo com a concessionária local.
EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA

Os equipamentos para ginástica deverão ser fixados conforme
recomendaçáo do fabricante e executados conforme projeto anexo. Antes de
recebereilr c acabamento em tinta, as peças metálicas deveráo ser limpas, para
tirar a gordura da galvanização dos perfis. Após a limpeza, a superfÍcie deverá
ser tratada e protegida previarnente com demão de zarcão para dar maior
aderência à tinta. Deverá ser f;nalizado com duas mãos de pintura com tinta
esmalte com brilho.
A acadenria é cornposta pelos seguintes equipamentos:

ELIPTICO MECÂNICO DUPLO

Ifl I
Í

à

f,

SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

ROTAÇÃO VER''iICAL TRIPL C

EOUIPAMENTO DE GINÁSTICA - JOGO DE BARRAS

ESQUI DUPLO

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO

SIÍÚULADOR DE CAVALGADA

TRI'

O

[,lêm

MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNçOES

MOBILÉRIO DO []I-ITYGROUND
Deveráo se, crntendas todas as medtdas no lccal de implantaçâo, assim
como as cotas altiÍ aipip rln tç'r;pn6.r^ forma a 3iustar os (]ncaixes e Suportes
(tubos verticais). Após ê iocação do gaiJdrito deverá ser chamada a fiscalização
da obra para liberar a execuçãcr. Deverâo ser flxados conforme Íecomendação
do fabricante.

LIMPEZA DA OBRA
A empresa .ontratada será responsável por todo o recolhimento do
material de sobra de obra. tnciusive o seLr transporie para o destino final. para a
entrega, a obra dev-.rá estef ocÍ1eitanle:r1e limpa.

Serra Dourada, BA, 2210412020
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Daniel Santos Araújo
CREABA: 72 s39D
Engenhei;o Civil

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº /2020.

, inscrita no
CNPJ n.º
, por intermédio se seu representante
legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da
Carteira de Identidade n.º
e do CPF n.º
,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as
penas impostas pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não empresa menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
E DECLARA que INEXISTE servidor ou dirigente DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DOURADA como proprietário, empregado ou prestador de serviços desta
Empresa.

____________________, em _____ de ______________ de 20__.

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Cep 47.740-000 – Fone: 77 3686-2079

–

Serra Dourada - Bahia

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E CONHECIMENTO DO LOCAL DAS
OBRAS/SERVIÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: VISITA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº /2020.
Em cumprimento ao edital de licitação da Tomada de Preço n°.
/2020, declaramos
para
os
devidos
fins,
que
a
empresa:
______________________________________________,
com
sede
na
____________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_______________________, através de seu(s) responsável(eis) técnico(s) – o(s)
engenheiro/arquiteto(s)
OU
por
meio
do
representante
o(s)
Sr(s).______________________________, devidamente credenciado(s) e munido(s),
da(s)
Carteira(s)
do
CREA/CAU
ou
RG
n.º
________________________________________, visitou o(s) local (is) onde serão
executados as obras/serviços, tendo conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, estando
ciente das sanções factíveis de serem aplicadas.
SERRA DOURADA, __ de _____ de 2020.

Nome e assinatura do responsável técnico da Prefeitura Municipal de SERRA
DOURADA - FACULTATIVO

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Cep 47.740-000 – Fone: 77 3686-2079

–

Serra Dourada - Bahia

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS nº /2020.
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou
omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda,
que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e
serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação
definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social:
1.2. – Sede:
1.3. - C.N.P.J.:
1.4. - Endereço/Telefone/Fax/E-mail:
1.5. - Representante Legal para Assinatura do Contrato:
2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
2.1. – A presente proposta totaliza um valor global de R$ ................ (valor por extenso),
3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
3.1. - Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados
da abertura da proposta de preço.
4 – DECLARAÇÃO
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que
envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos à mão
de obra , encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro,
bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução das obras/serviços, ou quaisquer outros que direta ou indiretamente venham
a incidir sobre as mesmas.
5 – QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Nome:
Cargo:
CI nº:
CPF nº:
OBS: Os valores unitários que constam das planilhas anexas integram esta
proposta, assim como demais documentos pertinentes, em atendimento ao disposto
no Edital.
___________de __________________ de 2020.
Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Cep 47.740-000 – Fone: 77 3686-2079

–

Serra Dourada - Bahia

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Rua Duque de Caxias, s/n – Centro – Cep 47.740-000 – Fone: 77 3686-2079

–

Serra Dourada - Bahia

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS nº /2020.

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de
Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante
devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante),
inscrita no CNPJ nº ____________, doravante denominado Licitante, para fins do
disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a
participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Lei
Complementar nº 123/2006).

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº
/2020.

Eu _____________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade R.G. nº. ______________ - SSP/_____ e do CPF/MF nº
________________,
representante
da
empresa
____________________________________,
CNPJ/MF
nº
_______________________,
solicitamos
na
condição
de
MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na
licitação, modalidade Tomada de Preço Nº 0__/2020, seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base na Lei Complementar nº.
123/2006.
Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos
do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
Local e data
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, com sede à Rua Duque de Caxias, s/n, centro,
CNPJ/MF n.º 14.222.277/0001-73 neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
_______________, portador da Carteira de Identidade n.º................. SSP/BA, CPF n.º
.................. e a EMPRESA.....................(nome da empresa), CNPJ/MF n.º.............
situada à .............(endereço da empresa), neste ato representado na forma dos seus
Estatutos/Regimentos/Contrato Social, pelo Sr..................... (nome do representante
legal da empresa), portador de documento de identidade n.º........SSP/......, CPF/MF
n.º................, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE E
CONTRATADA, sob a égide da Lei Federal nº 8.666/93, e nos termos do processo
administrativo de licitação, TOMADA DE PREÇOS N°
/2020, resolvem e
acordam na celebração do presente instrumento contratual, visando a execução de
obras/serviços, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para execução da
obra de ____________________________________________, obedecendo as
condições oferecidas na Proposta de Preços da licitação de TOMADA DE PREÇOS nº
___/2020 que, independente de transcrição, integra este instrumento.
Sub-Cláusula Primeira – A contratada ficarão obrigadas a aceitar nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da
presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato para os acréscimos e de até 25% (vinte e cinco por cento) para as supressões,
nos termos do Artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666.
Sub-Cláusula Segunda – É vedada a subcontratação TOTAL do objeto, a associação
da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem
como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros sem a
anuência prévia da Contratante.
Sub-Cláusula Terceira – Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução
de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por
empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa
contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle.
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
O prazo de vigência do presente contrato é de 10 (dez) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, nos termos do artigo 57,
da Lei Federal nº 8.666/93, desde que observadas às normas legais vigentes; o prazo
de execução é de 08 (oito) meses, a contar após o transcurso de 10 (dez) dias da data
de recebimento eletrônico (e-mail) da Ordem de Serviço a ser emitida pela Contratante,
sendo admitira uma única prorrogação deste prazo (início da execução da obra), desde
que sejam comprovados e aceitos os motivos apresentados pela Contratada.
Sub-Cláusula Única – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de
preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou punições
financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
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empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTE
Os serviços objeto deste contrato serão prestados pelos preços unitários constantes
das planilhas em anexo, as quais correspondem aos preços unitários propostos pela
CONTRATADA na licitação acima definida, dando-se ao presente contrato o valor
global de ................. (.....................)
Sub-Cláusula Primeira – Neste preço está incluído todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal
da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza,
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela
CONTRATADA das obrigações.
Sub-Cláusula Segunda – O valor do contrato será fixo, porém poderá ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um
ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do
índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo,
e afetará exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso NÃO
DECORRA DE CULPA DA CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o custeio da execução das obras contratadas com base na citada
licitação, no que couber, serão custeadas à conta dos recursos orçamentários,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente da Prefeitura
Municipal de SERRA DOURADA, definidas abaixo:
Órgão: 02000 – PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria: 20.30 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade orçamentaria: 02.03.000 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto: 15.451.555.1044 – Construção da Praça 03 de Maio
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte Recurso: 44 - Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal
Secretaria: 20.30 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade Orçamentaria: 02.03.000 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto: 15.451.555.1065 – Construção da Praça da Bíblia.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte Recurso: 44 - Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal
Secretaria: 20.30 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade orçamentaria: 02.03.000 - Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto: 15.451.555.1044 – Construção de Canteiros na Avenida Getúlio Vargas
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
Fonte Recurso: 00 – Recursos Próprios
Fonte Recurso: 44 - Cessão Onerosa – volumes excedentes do Pré-Sal
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Sub-Cláusula Única – A CONTRATANTE consignará nos próximos exercícios em seu
orçamento as dotações necessárias ao atendimento dos pagamentos previstos.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo máximo de
até 30 (trinta) dias contados da apresentação da fatura/nota fiscal contendo o
detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados juntamente com o
Boletim de Medição e o Diário de Obras, com a execução devidamente atestada pelo
setor técnico de engenharia desta Prefeitura, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.
Sub-Cláusula Primeira – Os pagamentos decorrentes deste instrumento, cujos
valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93,
serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
Sub-Cláusula Segunda – A CONTRATADA somente emitirá Nota Fiscal/Fatura, após
aprovação do valor da medição apresentada, obrigatoriamente acompanhada da
planilha de medição, com detalhamento dos serviços executados, e de memória de
cálculo detalhada.
Sub-Cláusula Terceira – O pagamento será precedido de consulta, para comprovação
de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
Sub-Cláusula Quarta – Na hipótese de irregularidade, o CONTRATADO deverá
regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
Sub-Cláusula Quinta– Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos
documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o CONTRATADO
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciarse-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
Sub-Cláusula Sexta – Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administração
efetuará a retenção dos impostos devidos, nos termos da legislação pertinente.
Sub-Cláusula Sétima – Se o CONTRATADO for optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Sub-Cláusula Oitava – O CONTRATANTE deduzirá do montante a ser pago os
valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo CONTRATADO.
Sub-Cláusula Nona – É vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou
créditos decorrentes do contrato.
Sub-Cláusula Décima – Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido
de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I =, Índice de compensação financeira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Sub-Cláusula Décima Primeira – Qualquer pagamento, somente será efetuado
mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal emitida em nome do
CONTRATANTE, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três) vias. Além
disso, a partir da 2ª (segunda) fatura, deverão também ser apresentadas as guias de
recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS cujo vencimento
estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior. Nenhum pagamento isentará a
CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO DO VALOR
O valor estipulado na Cláusula Terceira será reajustado/revisto por meio de termo
aditivo e nas hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, ficando o CONTRATADO
obrigado a aceitar o quanto disposto no §1° do referido dispositivo legal.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além das obrigações contidas neste Contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) executar os serviços objeto deste Contrato de acordo com as especificações e/ou
normas da ABNT exigida, observar Projeto Básico / Memorial Descritivo /
Especificações (Anexo I), devendo iniciar os serviços após a publicação da Ordem de
Serviço no Diário Oficial do Município e no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis;
b) disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
c) arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência
médica e de pronto socorro de seus empregados;
d) promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste
Contrato;
e) responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários,
previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados
utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a
existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à
contratante;
f) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os
meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo
Contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem
solicitadas;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou
venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
Contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus
empregados;
h) apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, folha de pagamento de
seus empregados, Guias de Recolhimento das Contribuições Sociais e previdenciárias
(INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos mesmos,
de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o
cumprimento desta obrigação;
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i) comunicar ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade que interfira no bom
andamento dos serviços, objeto do presente Contrato, provocada por empregados da
Contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
j) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato,
efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou
venham incidir sobre as suas atividades;
k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à
contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia
própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos
serviços contratados;
l) observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas a
prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da Lei 8.666/93.
m) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
n) exigência de comprovação mensal junto ao setor financeiro competente, do
cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias e previdenciárias,
incluindo-se o pagamento dos direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho
e nas Convenções, Dissídios ou Acordos Coletivos de trabalho, obrigações decorrentes
do cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, bem como das
normas e legislação especializadas de proteção ao meio ambiente, comprovação de
pagamento de salários, FGTS e os demais encargos de natureza trabalhista;
o) obrigação do contratado de exibir os instrumentos de rescisão de contratos de
trabalho vinculados à execução do contrato;
p) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da
"Anotação de Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
q) Fornecer e colocar no local das obras / serviços placa de divulgação e identificação
da mesma, e placa de inauguração, quando for o caso, as quais serão confeccionadas
de acordo com o manual apropriado a ser fornecido pela CONTRATANTE.
r) Matricular os serviços no INSS e entregar à CONTRATANTE as guias de
recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação
específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada
em papel timbrado do CONTRATADO, carimbada e assinada por pessoa legalmente
habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
s) Manter no local das obras / serviços um "Diário de Ocorrências / Diário de Obras", no
qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade
dos materiais, mão-de-obra, como também reclamações, advertências e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solução, por uma das partes. Este Diário,
devidamente rubricado pela Fiscalização e pela CONTRATADA, em todas as vias,
ficará em poder da CONTRATANTE após a conclusão das obras / serviços.
t) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
u) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho.
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v) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em
razão da execução das obras / serviços.
x) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
y) Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços, devendo
promover as readequações sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecução do objeto contratado.
z) Permitir o livre acesso dos servidores/fiscais da contratante e da concedente, bem
como dos órgãos de controle interno e externo, aos documentos e registros contábeis.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O
CONTRATANTE obriga-se a:
1. Designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do
serviço;
2. Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
3. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas
neste contrato;
4. Prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta
prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento
assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
CLÁUSULA NONA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL devendo as obras/serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por
profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e
qualificados para as atividades a que se propõem.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela CONTRATANTE
através
do
Sr.
_____________________,
ocupante
do
cargo
de
____________________, pessoa com poderes para:
a) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições
especificadas neste Contrato;
b) comunicar à Contratada, quaisquer irregularidades encontradas na execução dos
serviços,
estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
c) notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento dos itens a
até o, constantes na Cláusula Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DAS OBRAS
O recebimento provisório e definitivo da obra serão efetuados de acordo com o
estabelecido no instrumento convocatório e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93
Realizada a medição final, a Contratada deverá solicitar, de maneira formal, ao
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da Obra, o seu recebimento
provisório, acompanhado dos seguintes documentos:
a) Relação nominal do(s) responsável(is) técnico(s) pelo objeto contratado, com
discriminação de categoria(s) e número(s) de registro(s) profissional(is), função(ões) e
período de atuação de cada um;
b) Cópia do diário de obra;
c) Minuta do atestado a ser fornecido;
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d) Outros documentos a critério do Órgão Contratante.
A Contratante, através do responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra,
deverá providenciar termo circunstanciado de recebimento provisório, no prazo máximo
de 15 (quinze) dias contados da solicitação que lhe fizer a Contratada. Tal documento
deverá ser firmado também pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir qualquer
condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se
caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS GARANTIAS
No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato a
CONTRATADA fica obrigada a prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco)
por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período mínimo de 3 (três) meses após o término da vigência contratual. No caso de
alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a GARANTIA DEVERÁ
SER AJUSTADA à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros
utilizados quando da contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contratuais sujeitará o
contratado às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
A inexecução parcial ou total das obrigações contratuais ensejará a aplicação das
seguintes penalidades:
a) Perda da garantia;
b) Multas percentuais sobre o valor do contrato;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual.
A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
- multa moratória de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45 (quarenta e cinco)
dias;
- em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja
para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de
2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 10 (dez) dias autorizará a
Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
- as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si;
- multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto.
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A CONTRATANTE se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à
CONTRATADA o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do
descumprimento das condições estipuladas no contrato.
As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes da inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.
A CONTRATADA deverá alegar os motivos de força maior ou de casos fortuitos dentro
de 10 (dez) dias da sua ocorrência e apresentar os documentos comprobatórios até 15
(quinze) dias, após a cessação do mesmo para serem apreciados devendo a
Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento dos documentos,
aceitar ou recusar os motivos alegados dando por escrito as razões de sua eventual
recusa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as
consequências contratuais e as previstas na Lei nº. 8.666/93.
O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas
hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93
não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.
O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem
que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:
a) A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente, comprovados;
b) A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
c) A Contratada requerer ou tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou
dissolução judicial ou extrajudicial;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA LEGISLAÇÃO – O presente contrato reger-se-á
pelo disposto na Lei 8.666/93, e os casos omissos, aplicar-se-ão subsidiariamente as
normas de direito civil pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO – O CONTRATADO reconhece desde já os direitos do
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei n°.
8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA VINCULAÇÃO – O presente contrato se vincula
aos termos do processo administrativo de licitação – TOMADA DE PREÇOSn°.
_____/2020.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DA ELEIÇÃO DO FORO
As partes contratantes elegem o Fórum da Comarca de Serra Dourada para dirimir
qualquer dúvida do presente contrato, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias
digitadas, todas de igual forma e teor, contratante e contratada, na presença de duas
testemunhas a tudo presentes.
SERRA DOURADA, __ de ______ de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
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Sr. José Milton Frota de Souza
CONTRATANTE

EMPRESA
Representante Sr.
CONTRATADO

Testemunhas:
..............................................................
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CPF:

..........................................................
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