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TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO
BREJO VELHO, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, a abertura da Tomada de Preço
em epígrafe, na data, horário e local indicados, para Execução da 2" Etapa das Obras de Implantação de
Pavimentação em Paralelepípedo em ruas da Comunidade de Mucambo, neste Município, Objeto do
CTR n° 850209/2017/MCIDADES/CAIXA - Operação 1043834-54 - Programa de Planejamento Urbano,
conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global para
julgamento das propostas, de conformidade com a Lei N° 8.666/93 e alterações posteriores, inclusive as
recentes, quais sejam, Lei n° 10.973, de 02.12.2004, Lei n° 11.079, de 30.12.2004 e Lei n° 11.107, de
06.04.2005.

TIPO: Menor Preço Global.

EXECUÇÃO 1NDIRETA: No regime de empreitada por preço unitário.

OBJETO: Execução da 2a Etapa das Obras de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em ruas
da Comunidade de Mucambo, neste Município, Objeto do CTR n° 850209/2017/MCIDADES/CAIXA -
Operação 1043834-54 - Programa de Planejamento Urbano, conforme especificações contidas no Anexo I
deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global para julgamento das propostas.

DATA PARA O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA, E DE
ABERTURA: 28/09/2018.

Não havendo expediente na data marcada para a abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o primeiro
dia útil subsequente, salvo disposições em contrário.

HORÁRIO: 09:00 Horas.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, localizada na Praça
Municipal, n° 86 - Centro - Tabocas do Brejo Velho/BA. Informações pelo telefone (77) 3657-2160, no Edifício
Sede da Prefeitura, sala da Comissão de Licitação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO n" 025/2018
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018
PROCESSO N° 039/2018

1.0-PREÂMBULO

1.1 - O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA} torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade "TOMADA
DE PREÇOS", Tipo MENOR PREÇO GLOBAL conforme Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, para execução da obra mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
O recebimento dos Envelopes "A" de documentação relativa à Habilitação, e o Envelope "B" contendo
a Proposta de Preços, deverão ser entregues às 09:00hs do dia 28 de setembro de 2018, perante a
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, situada na
Praça Municipal, n° 86, Centro - Tabocas do Brejo Velho - BA.

2. O - OBJETO

2.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
para Execução da 2a Etapa das Obras de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo em
ruas da Comunidade de Mucambo, neste Município, Objeto do CTR n°
850209/2017/MCIDADES/CAIXA - Operação 1043834-54 - Programa de Planejamento Urbano,
conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço Global
para julgamento das propostas.
2.2- Para desenvolver as atividades a licitante vencedora do certame deverá executar o objeto de
acordo com o projeto e planilha orçamentaria apresentado pelo Município, cujas atribuições se
encontram descrita nos Anexos I, II e III, às suas expensas.

3.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1- Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente estabelecidas e especializadas no
ramo, que satisfaçam as condições deste Edital e de seus Anexos, cadastradas no SICAF ou não, e que
atenda as exigências deste Edital.

3.2 - É condição indispensável para participação neste certame, o cadastramento prévio das empresas
junto a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, independentemente de já haver o cadastro
SICAF, nos órgãos Estadual ou Federal, em até 03 (três) dias antes da data de recebimento das
propostas.

3.2.1 -- O cadastramento somente poderá ser feito por representante legal das empresas, ou por
preposto, desde com procuração pública ou particular, com firma reconhecida.

3.2.2 - Para o cadastramento será necessário a apresentação de todos os documentos exigidos na
Habilitação (Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-fmanceira e Qualificação Técnica).

3.2.3 - O cadastramento prévio dos participantes, tem por finalidade, confirmar a habilitação jurídica,
fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica "'V^v'
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3.3- O Capital Social da empresa no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor estimado
da obra.
3.4- Apresentar-se devidamente credenciados os representantes legais da empresa, ou seus
procuradores constituídos na forma da Lei. Tratando-se de procuração com firma reconhecida,
acompanhada de fotocópia autenticada do ato de investidura do outorgante, no qual declare
expressamente ter poderes para a devida outorga, a mesma deverá conferir amplos poderes para
representar ou com fim específico para a presente licitação, salvo se por instrumento público, caso em
que a mesma deverá conter, pelo menos, poderes de representação para procedimento licitatório. O
representante deverá apresentar o documento de identificação;

3.5- Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos (inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93);

3.6- Não será admitida a participação de empresas em consórcios;

3.7- Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
3.7.1- Declaradas inidôneas ou suspensas para licitar e contratar com a Administração, por ato do
Poder Público.
3.7.2- Esteja sob falência, concordata, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
3.7.3- Enquadradas nas hipóteses relacionadas nos incisos l, II e III do art. 9.° da Lei 8.666/93.
3.7.4- Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Secretaria Municipal de
Administração e Finanças ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública,
nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei 8.666/93.
3.7.5- Tenham servidores ou membro da Administração Municipal, na qualidade de contratados ou
efetivos, em estágio probatório ou em cargos comissionados.
3.7.6- Não atendam as especificações deste Edital;
3.7.7- O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

4.0 - CREDENCIAMENTO

4.1- O credenciamento se houver, deverá ser entregue à Comissão em separado dos envelopes l e 2, na
forma de carta de representação (conforme modelo ANEXO III em papel timbrado da Hcítante,
assinada pelo seu titular ou representante legal, devidamente identificado com firma reconhecida; por
instrumento público ou particular, outorgando poderes para a prática dos atos necessários e inerentes
ao processo licitatório, ou, no caso de sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa,
através de cópia autenticada do Contrato Social consolidado e suas alterações devidamente registrados.
4.2- O credenciado deverá apresentar documento pessoal de identificação.
4.3- A não apresentação do documento de credenciamento inabilita a licitante, e impedirá o
representante de participar do certame.
4.5- Não será permitida a representação de mais de uma empresa pelo mesmo procurador ou
representante legal.
4.6- Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa Licitante, deverá apresentar cópia
autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com o documento de identidade.

5.0 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES _^
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5.1- Os documentos e as propostas deverão ser apresentados em envelopes distintos, opacos, fechados
e indevassáveis, contendo, na parte externa, a titulação do seu conteúdo e referências a esta licitação,
como segue:
ENVELOPE N° l - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BAHIA
TOMADA DE PREÇOS n° 006/2018
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BAHIA
TOMADA DE PREÇOS n° 006/2018
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
5.2- A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou a desclassificação da licitante.
5.3- Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados datilografados ou impressos em papel
timbrado, perfeitamente legível, sem rasuras, emendas ou entrelinhas devidamente datado e assinado.
5.4- Após a habilitação não caberá desistência do certame, saívo por motivo justo ou fato
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
5.5- Não serão aceitos e considerados documentos de Habilitação e Proposta de preços apresentados
por telex, telegrama, via postal ou fax.

6.0 - ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

6.1- Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles
que, por sua natureza não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou publicação em órgão de imprensa oficial.
OBS.: É recomendado, para facilitar a conferência dos mesmos, que os documentos abaixo indicados
sejam numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue.

7.0 - HABILITAÇÃO JURÍDICA exigir -se - à dos interessados

-Cédula de Identidade e CPF dos sócios inclusive em caso de firma individual;
-Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de
seus atuais administradores;
-Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
-Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País;
- Declaração do próprio proponente de que não pesa contra si inidoneidade expedida por órgão da
Administração Pública de qualquer esfera de Governo;

7.1- O S.I.C.A.F. substitui os documentos necessários à habilitação jurídica na forma da Lei n°
8.666/93.

8.0 - REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante apresentação dos seguintes
documentos:

-Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
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-Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Federal e Dívida Ativa da União, mediante a
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria
da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente;
-Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
proponente;
-Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
-Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pela Comarca da sede do proponente, expedida
a menos de 30 (trinta) dias da abertura das propostas;
-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, emitida no
site do TST;
-Alvará de localização e funcionamento, ou documento equivalente - emitido pelo Poder Executivo
Municipal.

8.1- Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicílio ou sede do
licitante.
8.2- O S.I.C.A.F. substitui a inscrição do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), na forma da
Lei n° 8.666/93.

9.0 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.1 - Certidão de Registro e Quitação da Licitante na entidade profissional competente em qualquer
das regiões do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. Se a licitante for
de outra praça e não apresentar certidão do CREA da Bahia, a certidão apresentada deverá ser
obrigatoriamente visada pelo CRÉ A/B A, de acordo com o Art. 69, da Lei 5. í 94 de 24/12/66 e
resolução n° 265 de 15/12/79 do CONFEA.
9.2 - Certidão de Registro e Quitação do(s) responsável(is) técnico(s) que deverá assinar a ART
referente ao evento, fornecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA.
9.3 - Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviços, sendo que a Equipe Técnica
deve conter no mínimo O l (um) Engenheiro Civil.
9.4 - A Licitante deverá comprovar que o Profissional de nível superior que participará da Equipe
Técnica, integra o quadro permanente da empresa através dos seguintes documentos: Carteira
Profissional de Trabalho (C.T.P.S) e/ou Ato Constitutivo no caso de Dirigentes; Ficha de Registro de
Empregado; G.F.I.P relativa ao mês da entrega das propostas ou contrato de prestação de serviços.
9.5 - Comprovação de aptidão para desempenho de serviços com características semelhantes às do
objeto desta licitação, executadas a qualquer tempo, mediante: relação dos serviços executados e
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.5.1 - Os atestados de capacitação técnica deverão esta registrados no CREA, ou acompanhados de
contratos com as respectivas publicações do seu resumo, o qual originou a prestação dos serviços.
9.5.2 - As comprovações de aptidão poderão ser da empresa ou do responsável técnico.
9.6 - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do licitante ou
de empresas decorrente de cisão empresarial ou pelo próprio concorrente ou ainda, por empresas das
quais participem sócios ou diretores do concorrente ou das quais o concorrente integre o seu quadro
social.
9.7 - Indicação das instalações e equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação; /,
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9.8 - Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido,
de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação;
9.9 - Atestado de Visita ao Local dos serviços, expedido pela Prefeitura Municipal de TABOCAS DO
BREJO VELHO através da Secretaria Mun. de Obras/ Administração, a ser apresentado pelas
Licitantes.
9.10 - A visita técnica deverá ser efetuada até 02 dias antes do recebimento das propostas, devendo ser
agendada previamente com antecedência de 48:00h, através da Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho no Tel: (77) 3657-2160

10.0 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do proponente, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, (registrado na Junta Comercial) que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
utilizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da
proposta. Os demonstrativos acima devem ser assinados por profissional em situação regular junto ao
Conselho Regional de Contabilidade.
10. l - No caso de Micro e Pequenas Empresas, estarão dispensado da apresentação do balanço, desde
que comprovado sua condição.
10.2- No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
10.3- Prova de que possui Capital Social no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor
estimado da obra.

11.0 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) -Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores
públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo -
ANEXO VI);
b) -Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da
Lei 8666/93 (conforme modelo - ANEXO VI);

11.1- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
11.2- Em nome da licitante e/ou do responsável técnico da mesma, preferencialmente, com número do
CNPJ e com endereço respectivo:
-se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se a licitante for
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
11.3- Datados dos últimos 30 (trinta) dias até a data de abertura da sessão pública, quando não tiver
prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor.
a) -Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é
indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade / responsabilidade técnica.
11.4- Serão aceitas somente cópias legíveis;
11.5- Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
11.6- A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida e julgar necessário;
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11.7- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia
autenticada por cartório competente, por membros da Comissão de Licitação, ou em publicação da
imprensa oficial.
11.8- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.9- Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a CPL considerará o proponente inabilitado.
11.10- Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a CPL considerará o
proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
11.11- Todas as empresas, que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos
do artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento
é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da
penalidade estabelecida no Artigo 87 da Lei 8.666/93

12.0 - ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1- A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e
local designados no item 1.1 do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem
necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando
ciência a todos os licitantes das sessões que designar. Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá
mais nenhuma documentação relativa à licitação.
12.2- O Presidente da Comissão fará, primeiramente, a abertura do Envelope "l", conferirá e
examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
12.3- A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação, restituindo
fechados aos respectivos prepostos, os envelopes "2" das empresas inabilitadas.
12.4- Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
12.5- O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que registrem
em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de
imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
12.6- Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, forem decididos de imediato, a
Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "2" (Proposta de
Preços) das firmas habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a
recurso ou a apresentação do termo de renúncia de todos os participantes.
12.7- Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas de
Preços fechados em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para
serem posteriormente, recolhidos e guardados em poder da Comissão até a designação de nova data
para a abertura das propostas.
12.8- Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos prazos
para a apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retifícação ou
modificação das condições ofertadas.
12.9- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital
e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados
aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.

13.0 - ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

13.1- A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa em papel
timbrado, redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas,
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devidamente datada e assinada na última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da
licitante, na forma do ANEXO VIII, alem da carta proposta conforme ANEXO VII.
13.2- Na Proposta de Preços deverão constar:
13.3- Razão social da licitante, N° do CNPJ/MF;
13.4- Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de sua apresentação, e prazo de execução dos serviços igual ou inferior a 180 (cento e
oitenta) dias corridos contados a partir da emissão da ordem de serviço;
13.5- Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos;
13.6- Composição de preços unitários de todos os serviços que compõem a Planilha Orçamentaria;
13.7- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente
Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, i rre guiar idades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
13.8- A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise
prévia que se fizer necessária; a designação da nova data deverá figurar na Ata que será,
obrigatoriamente, assinada por todos os presentes;
13.9- Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.
13.10- Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo
se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre
o objeto desta licitação, na forma da Lei.
13.11- Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a empresa examinar todos os
documentos exigidos no Edital e seus anexos e atender a todas as exigências neles contidos.
13.12- Para definição da carga tributária deverá ser considerado o percentual do ISS do local da
prestação do serviço e, para os demais tributos a legislação em vigor.
13.13- Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
13.14- A licitante deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos,
encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a
compra de materiais, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito
de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
13.15- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus
Anexos, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.
13.16- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem
baseado nas ofertas das demais licitantes.
13.17- A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e aparelhamento
técnico, considerados essenciais para o cumprimento do contrato.
13.18- O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração do mesmo.
13.19- As especificações e observações constantes do(s) anexo(s) integram este Edital.

14.0 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1- A Comissão Permanente de Licitação, após concluída a fase de Habilitação, procederá a abertura
dos envelopes com o sobrescrito "PROPOSTA DE PREÇO" das empresas habilitadas. O julgamento

j&£-*/
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das propostas será objetivo, realizado em conformidade com o tipo de licitação, com os critérios
estabelecidos neste ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos.
14.2- Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pela CPL e pelos participantes;
14.3- No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, levar-se-á em conta
o MENOR PREÇO GLOBAL de acordo com o Artigo 45, parágrafo 1°, Inciso I, da Lei N° 8.666/93, e
suas alterações, sendo julgada a vencedora a firma que apresentar o menor preço global para a
execução dos serviços.
14.4- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela CPL;
14.5- Havendo empate entre duas ou mais propostas após observado o dispostos no inciso II do art 3°
da Lei 8.666/93 a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes
serão convocados;
14.6- Será desclassificada a proposta que:

a) omitir ou descumprir qualquer das exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, ou
apresentarem preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes;
b) com 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, das formas a saber:
b.l) consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
b.l.a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela administração, ou
b.l.b) valor orçado pela administração.
b.2) dos licitantes classificados na forma do item "b.l" cujo valor global da proposta for inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens "b.l.a" e "b.l.b" do item "b.l", será
exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas
no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, igual a diferença entre o valor resultante do item "b.l" e o valor
da correspondente proposta.
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidade s ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
d) consignar descontos unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que não se tenha
estabelecido limite mínimo.

14.7- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão poderá, fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova
documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a desclassificação, na
forma do § 3°, art. 48 da Lei N° 8.666/93.
14.8- Conforme dispões o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44 § 2° da Lei n° 8.666/93, não se considerará
qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
14.9- Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes,
devendo a mesma, ao final, ser assinada pela CPL e os licitantes presentes.
14.10- Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes, será observado o disposto no §
2°, do artigo 3°, da Lei 8.666/93 procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual
os licitantes serão convocados, através de aviso publicado na imprensa oficial, vedado qualquer outro
critério de desempate.
14.11- O Resultado do julgamento será divulgado por meio da Imprensa Oficial.
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14.12- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais caberá desclassificá-las por
motivo relacionado a esta fase, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o
julgamento.
14.13- A deliberação da Comissão ficará sujeita à homologação do Senhor Prefeito de Tabocas do
Brejo Velho do Estado da Bahia.

15 - DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1- Não será exigida a apresentação de garantia conforme dispõe o art.56 da Lei 8.666/93, por não se
tratar de obras de alta complexicidade e nem de valor elevado.

16.0 - IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO

16.1- Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade. Qualquer
pedido de impugnação deverá ser protocolizado até 05 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do
envelope com os Documentos de Habilitação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h na Praça
Municipal, n° 86 - Centro, na PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da Lei N° 8.666/93.
16.2- Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o fizer até 02
(dois) dias úteis previstos no § 2° do art. 41 da Lei N° 8.666/93, antes da data da abertura do envelope
com os Documentos de Habilitação, mediante solicitação por escrito e protocolizada no endereço
mencionado no item anterior, e no setor responsável.
16.3- O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art.
109 da Lei 8.666/93.
16.4- Considera-se licitante para efeito do item anterior a empresa que tenha retirado o presente edital
junto a Prefeitura.
16.5- Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no
prazo máximo de cinco dias úteis (art. 109 §3° da Lei 8.666/93).
16.6- Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsideração e impugnações interpostos através de
"fac-símile" ou e-mail.
16.7- Recebida (s) a(s) impugnação (Ões), ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão permanente de
Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo,
submeter o recurso, devidamente instruído, e respectiva(s) impugnação (ões) à autoridade competente,
que decidirá em 05 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento.
16.8- Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo como representante da licitante.
16.9- Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de recursos
ou impugnações até o seu término, vista ao processo desta Tomada de Preços, em local e horário a
serem indicados pela Comissão permanente de licitação.
16.10- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.11- Recursos interpostos sem fundamentados e com fins de tumultuar, frustrar ou retardar o
procedimento licitatório, serão encaminhados ao Ministério Público para fins de oferecimento da
denúncia contra o licitante, conforme o disposto nos artigos 100 e 101 da Lei n° 8.666/93 com as
alterações da Lei n° 9.648/98.

17.0 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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17.1- Após concluída a fase de habilitação e propostas, a autoridade superior competente examinara as
vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse público colimados pela
licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual ao licitante vencedor
em despacho circunstanciado.
17.2- Quando a licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este
celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o
de mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as
especificações do ato convocatório.
17.3- Após a homologação a licitante adjudicatária será notificada e convocada a assinar o Termo do
Contrato ou instrumento equivalente.
17.4- A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

18.0-DO CONTRATO

18.1- O contrato deverá ser assinado pela empresa vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Artigo N° 81 da Lei N° 8.666/93.
18.2- O contrato a ser assinado subordina-se ao Modelo ANEXO X com vigência de 9 (nove) meses a
contar de sua assinatura.
18.3- Será designado executor para o contrato na forma do Art. 67 e seguinte da Lei 8.666/93.
18.4- É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o
ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no Artigo 81 da Lei
N° 8.666/93.
18.5- O licitante vencedor se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, apresentadas as devidas justificativas, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, conforme art. 65, caput, § 1° da Lei N° 8.666/93.
18.6- Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre trânsito de veículos e/ou pedestres
ou que possam oferecer perigo a segurança pública, deverão ser iniciadas com autorização do órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.
18.7- É expressamente vedada a terceirização dos serviços, ou qualquer outra forma de sub-
contratação de mão-de-obra, sob pena das sanções previstas no item 24 deste edital.

19.0 - DA RESCISÃO DO CONTRATO

19.1- A inexecução total ou parcial dos serviços objeto do contrato ensejará a sua rescisão, com as
consequências contratuais previstas e as previstas na Lei 8.666/93.
19.2- A 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.
19.3- Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe direito à CONTRATADA qualquer indenização.

20.0 - DO PAGAMENTO

20.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:
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Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF
- Caixa Económica Federal, devidamente atualizado (Lei N° 8.036/90);
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a apresentação
de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita
Federal, do domicilio ou sede do proponente; Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e
Municipal; e Certidão Negativa da Justiça do Trabalho.
Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.

20.2- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total de R$
, para prestação dos serviços ora contratados considerando o preço vencedor ofertado e que

representou o menor desembolso para o Município, na forma da proposta vencedora que é parte
integrante deste contrato.

20.3- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com
a execução do serviço.
20.4- O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, e
da ART acompanhada do Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria de
Obras atestadas pelo executor do contrato.
20.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
20.6- A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho não autorizará nenhum pagamento à
Contratada antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido
indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor
correspondente à multa e ou dano apurado.
20.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

20.8- Os pagamentos referente a execução das obras será realizado por intermédio de transferência ou
cheque emitido pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho-BA ou depósito em conta
corrente da empresa.
20.9- Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua
correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de ré apresentação da fatura,
devidamente corrigida.

21.0 - DA FISCALIZAÇÃO

21.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA através de Executor formalmente designado na forma do
Art. 67 da Lei N° 8.666/93, a quem compete acompanhar a execução dos trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram.
21.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços
que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor
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técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
21.3- A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado
dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
21.4- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
21.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos
relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
21.6- A ação e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste Edital.
21.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE.

21.8- A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA no cumprimento dos seus encargos.

22.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

22.1- As despesas relativas ao objeto desta licitação são provenientes de Recursos, conforme CTR N°
850209/201II Ministério das Cidades / Caixa Económica Federal c contrapartida do Município; e
correrão por conta da dotação orçamentaria do exercício de 2018 conforme cronograma físico-
financeiro e o restante da obra será conforme dotação orçamentaria do exercício seguinte:

Órgão: 02.07.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
Ativ / Proj: 15.451.006.1013 - Pavimentação, Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros;
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações;
Fonte de Recursos: 0124 / Ministério das Cidades / Caixa Económica Federal, através do (CTR n°
850209/2017.
Fonte de Recursos: 0100 / Recursos Próprios.

23.0 - OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

23.1- A ordem de serviço será feita pelo Contratante à Contratada, após assinatura do Contrato de
Prestação de Serviços.
23.2- Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal
pertinentes ao objeto desta licitação;
23.3- Será da Licitante vencedora a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de
acidentes causados por motivos de ordem técnica e operacional, bem como pelo descumprimento de
compromissos assumidos com terceiros;
23.4- Deverão ser obedecidas as normas da ABNT aplicáveis à execução do objeto às quais deverá ser
apresentado um projeto contendo critérios e parâmetros utilizados, indicando o nome do responsável
técnico pela elaboração deste, com o devido registro no CREA;
23.5- Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do Artigo 75 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de
junho de 1993.
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23.6- Como condição para emissão da "Nota de Empenho", o licitante vencedor deverá estar com a
documentação obrigatória válida perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
23.7- Se as certidões referidas na fase de habilitação não comprovarem a situação regular do licitante,
a sessão será retomada e os demais licitantes chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas
condições de suas respectivas ofertas, observado que a Comissão de Licitação examinará a
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;
23.8- Apresentar ART-Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao CREA -
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, até 30 (trinta) dias após a ordem de
serviço;
23.9- Prestar os serviços nos prazos que serão estabelecidos pela contratante, solicitados através da
ordem de serviço, acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica
ao discriminado neste edital;
23.10- O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços prestados, deverá ser
retido na fonte pagadora (Secretaria Municipal da Administração e Finanças), por se tratar de
responsabilidade tributária na forma da Lei 394/97 e suas alterações posteriores, na ocasião do
pagamento da fatura;
23.11- Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços;
23.12- As contribuições previdenciárias serão retidas na fonte, conforme disposto no Decreto 3.048 de
06/05/1999, regulamentado pelo Capítulo V, artigos 99 a 129 da Instrução Normativa 71 de
10/05/2002, alterada pela Instrução Normativa 80 de 27/08/2002;
23.13- Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção da obra e/ou serviço contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante
ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no
prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
23.14- Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que a prestação dos serviços foi em desacordo com
as especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao Município de
TABOCAS DO BREJO VELHO, o reparo dos equipamentos e estruturas ou, se for o caso, a sua
substituição, será de inteira responsabilidade do fornecedor, nos termos da lei pertinente.

24.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
(Artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93)

24.1- O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n° 8.666/93, incidentes sobre o valor da
Nota de Empenho, na forma seguinte:
24.2- Quanto ao Prazo de Execução da Obra:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) a partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento),
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso.
24.3- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87,1, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO poderá,
garantida prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado;
24.4- Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes
penalidades:
24.5- multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
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24.6- suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, por prazo de até 02 (dois) anos e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
24.7- A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de
até dois anos e, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;
24.8- A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que
fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha
nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
de sua ultima intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na Dívida
Ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa;
24.9- As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao órgão;
24.10- Somente será concedida prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, no todo ou em
parte, caso a empresa efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato
superveniente imprevisível ou de difícil previsão, impeditivo da execução no prazo estipulado na
proposta;

25.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS
(Ait. 43, § 3° e Artigo 65, §1° da Lei n° 8.666/93)

25.1- E facultada a CPL 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.
25.2- A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito
e fundamentado:
25.3- A anulação do procedimento induz à do contrato e nota de empenho;
25.4- Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
25.5- Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a
Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO, não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.6- Não serão admitidas propostas ou documentação enviadas por via postal, fax, e-mail. Só serão
aceitas as propostas e documentação entregues na data, horário e local previstos no item 1.1 deste
edital.
25.7- Será obrigatória a presença do licitante ou de seu representante legal, por si ou procurador
legalmente constituído para este fim específico, em todas as sessões desta licitação. Mesmo que este
venha a ser descredenciado.
25.8- Após a homologação do procedimento do Certame e de seu resultado, o licitanie vencedor, será
convocado, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual na
forma da minuta apresentada no Anexo X, adaptado à proposta vencedora.
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25.9- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido e novamente
publicada na Imprensa Oficial.
25.10- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na
Prefeitura Municipal de TABOCAS BREJO VELHO.
25.11- Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão.
25.12- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da
sua proposta, durante a realização da sessão pública.

25.13- As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato,
25.14- Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços dentro do prazo estabelecido e sem
justificativa por escrito aceita pela Contratante sujeitar-se-á às penalidades deste Edital, observado o
direito à ampla defesa.
25.15- A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a
licitante que for declarada inidônea na área da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e
no Distrito Federal.
25.16- A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
25.17- A licitante contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto desta licitação, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pelas
contratantes.
25.18- A Comissão Permanente de Licitação de Tabocas do Brejo Velho poderá desclassificar
proponentes por ato fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, caso comprove qualquer fato superveniente só conhecido após julgamento,
que desabone a idoneidade financeira, capacidade técnica ou administrativa desse proponente.
25.19- A Comissão Permanente de Licitação de Tabocas do Brejo Velho poderá recorrer a setores
técnicos internos e externos, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das propostas.
25.20- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentos relativa a esta licitação.
25.21- A participação nesta licitação implica na aceitação, plena e irrevogável, deste edital e seus
anexos, alem das normas referentes ao Código de Defesa do Consumidor.
25.22- São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem
ou dificultem a execução e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o licitante visite e examine
o local das obras e cercanias obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informação necessária para a elaboração de sua proposta e eventual celebração do Contrato.
Todos os custos associados à visita ao local das obras serão arcados integralmente pelos próprios
licitantes.
25.23- A Comissão Permanente de Licitação de Tabocas do Brejo Velho, no interesse da
Administração, poderá relevar omissões puramente formais, observadas na documentação e propostas,
passíveis de serem sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após encerrada a reunião de abertura
desta licitação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a sua lisura.
25.24- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO, situada na Praça Municipal, n° 86^Centro
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- Tabocas do Brejo Velho - Bahia, das 08:00 às 12:00h, e demais dúvidas pelo telefone: (77) 3657-
2160, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do Edital.
25.24.1- Não sendo feito nesse prazo, fica estabelecido que a licitante está de pleno acordo com os
itens contidos neste Edital e que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para
permitir a apresentação das propostas, não cabendo ao licitante o direito de qualquer reclamação
posterior.
25.25- De conformidade com o expresso no Parágrafo Único do Artigo 38, Lei N° 8.666/93, o modelo
deste edital foi submetido e aprovado pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho, através do Processo Licitatório Tomada de Preços n° 005/2018.
25.26- As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento
e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado, conforme art. 73,1, "a" da Lei N° 8.666/93.

25.27- As obras/serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de 50 (cinquenta) dias, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
conforme art. 73,1, "b" da Lei N° 8.666/93, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
25.28- A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas no contrato, só poderá ser
procedida através de termo aditivo assinado pelas panes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I,
alíneas "a" e "b" da Lei n.° 8.666/93.
25.29 - O Valor orçado pela Administração para a obra objeto deste processo licitatório é de R$
494.771,95 (quatrocentos e noventa e quatro mil e setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco
centavos).
25.30- A homologação do resultado desta licitação não gerará direito à contratação do vencedor.
25.31- Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes da Lei n° 8.666/93;
25.32- São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital:

ANEXO I - Planilha orçamentaria com Quantitativos;
ANEXO II- Peças Gráficas (Plantas);
ANEXO III- Modelo de credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Atestado de capacidade técnica;
ANEXO V- Modelo de Declaração não emprega menores;
ANEXO VI - Modelo de Carta Proposta;
ANEXO VII - Modelo de Proposta de preço;
ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Idoneidade;
ANEXO IX - Minuta de Contrato;
ANEXO X - Modelo da Declaração de Elaboração Independente da Proposta;
ANEXO XI - Copia Contrato de Repasse n° 830660/2016/Ministério das Cidades / Caixa.

Tabocas do Brejo Velho-BA, 12 de setembro de 2018.

Joaquim José^Marques da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Designado pela Portaria 001/2018

Humberto Pereira da Silva
Prefeito

Edital de Licitação n9 025/2018 Modalidade Tomada de Preços n^ 006/2018 - Pagina 18



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

www.tabocasdobreiovelho.ba.qov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

O O O O Q 3

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTARIA
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CAIXA PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
fPUBLICO

tf OPERAÇÃO
1043834-54/2017

GESTOR
MCIDADES

PROPONENTE 1 TOMADOR
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

DATA BASE
abr-18

DESON.
Não

PROGRAMA
Planejamento Urbano

LOCALIDADE DO SINAPI
Salvador / BA

MUNICÍPIO /UF
Tabocas do Brejo Velfio / BA

AÇÀO / MODALIDADE OBJ
Ação de Infraeslrutura Urbana Implí

LOCALIDADE/ ENDEREÇO
Praça Municipal, s/n

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

ETO
ntacáo de pavimentação em paralelepípedos em ruas no município de Tabocas do Brejo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação em Paralelepípedos no Bairro de Mucambo

B Dl 1
20,34%

BOI 2 BDI3 BDI4 B Dl 5

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total

2.3.3.

2.4.

2 4 1
2.4.2,
2.5^

2.5.1.
2 5 2

ORSE

SINAPI
SINAPI

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

2.6.1. ORSE

09418/ORSE

93596
72799

ÇP03
CP04

06191/ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado. exclusive regularização de base

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PJ.ACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

M2

M2

3.1.1.

3.1Í1
3.1.3-
3JA
3.2.

3.2.1^
3.3.

3.3.J.
3.3.2.

3.3.3.

_
3A1.
142
3.5.
3.5.1.

TERRAPLENAGEM
SINAPI
SINAPI

78472_
72961

SINAPI
SINAPI

79482_
74205/001

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO
SINAPI 94267

EXECUÇÃO DE PASSEIO
SINAP 94990

COMPOSIÇÃO

ORSE

CP02

09418/ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concrelo, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensíes
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii. rejunlado, exclusive regularização de base

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
SINAPI
SINAPI

93596
72799

COMPOSIÇÃO

27.476 vOOS micro

PLACAS DE SI NALIZAÇÃO_
CP03

CD
O
O
O



rtem Fonte

COMPOSIÇÃO"

Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário

(R$)

BDI Preço Unitário

(RS)
Preço Total

<R$)
3.5_2_
3.6.

CP04

3.6.1. ORSE 06191/ORSE
FINALIZAÇÃO DA OBRA

3,00 145,32 BDI1 174.88 524,64

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

4.1.

4.1.1.
4.1,2.
4.1,3.
4.1.4.
4.2,

4.2.1.
4.3.

4.3.Í. l
4.3.2. j

4.3.3.

4.4.''
4.4.1.
4.4.2.
4.5.

4.5.1.
4.5.2.

4.6.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1 4
5.2.

5.2 1
5.3.

5.3 1
5 . 3 2

5,3.3.

5.4.

5,4.1.
5,4,2.
5.5.

5,5.1.
5.5.2,

5-6-

6.1.

6 1 1
6.12.
6.1 3.
6.1.4.
6.2.

6.2.1.
6.3.

6.31.
6.3.2.

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
COMPOSIÇÃO

ORSE

SINAPI
S1NAPI

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

l
ORSE

,_ SINAPI
SINAPI
SINAPf
SINAPI

SINAPI
*

SINAPI
COMPOSIÇÃO

ORSE

SINAPI
SINAPI

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

ORSE

"•"SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
COMPOSIÇÃO

78472
72961
79482

74205/001

94267

94990
CP02

09418/ORSE

't
93596
72799

CP03
CP04

06191/ORSE

78472
72961
79482

74205/001

94267
•

94990
CP02

09418/ORSE

93596
72799

CP03
CP04

06191/ORSE

••̂
78472
72961
79482

74205/001

94267

94990
CP02

TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO ' - ' :

EXECUÇÃO DE PASSE» ,

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões
25x25cm. aplicado com argamassa industriaízada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ' •»

PLACAS DE SINALIZAÇÃO , ^

FINALIZAÇÃO DA OBRA
LIMPEZA DE RUAS {VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

TERRAPLENAGEM ,.,- . .

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO . ' ' í

EXECUÇÃO DE PASSEIO * ; f f

Piso tâtt direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões
25x25cm, aplicado com argamassa industriafeada ac-i. rejuntado, exclusive regularização de base

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO :. -

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA
LIMPEZA DE RUAS ÍVARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

TERRAPLANAGEM *, .

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO ; ; ".'i--

EXECUÇÃO DE PASSEIO . . - . -..'-T.v.r,: ;

M2

*

•v": j

M2

* .

M2

M2

i >

584.57
584.57

6,16

27,30

155.36

9,76

4.00

29,06

2805.94
534.46

2,00

2.00

584,57

673,85
673.85

-
-

135.48

9,32

2.00

27,74

3,324,33
633.21

-
1.00

673,85

306.46
306.46

5.04

£&
87.56

«HS
6.05

2.00

0,39

1.20

66,46
1.33

32,45

545.46
287.51

69,01

t
°,5JL

49,«r

250.50
145.32

0.37

0.39

1.20

66.46
1,33

32,45
' c

545,46
287.51

69,01

0,50

49,80

250.50
145.32

0.37

0.39

1,20

66,46
1,33

32,45
'- --

545,46
287.51

BDI 1
BDI1

BDM
BDI 1

BDI1

BDI 1
BDI1

BDM

BDI1

BDI 1

BDI1

BDM

BDI1

BDM
BDI1

BDM
BDM

B D M i

BDI 1
BDM

BDM

BDI1

BDM

BDI 1
BDM

Í
BDM

BDM
BDI 1
BOI1

BDM

BDM

BDM
BDM

.
0,47

1.44
79.98

1.60

•••
39.05

;. '
656,41
345,99

83.05

•
0,60

59.93
-

301,45
174,88

-
0.45

-
0.47

1,44

79,98
1,60

•
39,05

t

656,41
345,99

83.05

.
0,60

59.93
-

301,45
174,88

-
0,45

-

0,47

1.44
79,981

1,60

-
39.05

-
656,41
345,99

1.652,89
274.75
841,78
492.68

43,68
6.066,81
6.066,81

10.203.95
6.406.56
1.383,96

2.413.43

33.713,75
1.683,56

32.030.19
952,66
602.90
349.76
263,06
263,06]

1.287,05
316.71
970,34

-
5.290,49
5 290,49
9.113,53
6117.74

691,98

2.303,81

39.942,88
1.994,60

37.948,28
174,88

Í 74,88
303.23
303.23 |

593,40 |
144.04
441.30

8.06

3.419,22
3.419,22
6.159,82
3.971,28

691,98

27476v008 micro
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Item

6.3.3.

6.4,

6.4.1.
6.4.2.
8.5.

6.5.1.
6.5.2.
6.6.

6.6.1.

Fonte

ORSE

SINAPI
SINAP;

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

ORSE

Código

09418/ORSE

93596
72799

CP03
CP04

06191/ORSE

Descrição

Piso táti! direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficienies visuais, dimensões
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii. rejuntado, exclusive regularização de base

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

Unidade

M2

M2

Quantidade

18,02

1.471,01
280,19

2,00

306,46

Custo Unitário

(RS)

69,01

0.50

49.80

250,50
145.32

0,37

BDI

(%)

BDI1

BDI 1
BDI1

EDI 1
EDI 1

BDI 1

Preço Unitário

(R*)

83,05

-
0,60

59,93

-
301.45
174,86

-
0,45

Preço Total

(RW

1 .496,56

17.674,40
882,61

16.791,79
602,90
602,90

137,91
137,91

Encargos sociais:

Observações:

fParãelaTboraçãõdeste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada"

[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço TotalT

Tabocas do Brejo Velho / BA
Local

05 de setembro de 2018
Data

Nome: ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAUCREAB/A 42370/D
ART/RRT: 6A20180100244
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000037

CAIXA Quadro de Composição do BDI 1 Grau de Sigilo
«PUBLICO

N° TC/CR
1043834-54/2017

PROPONENTE/ TOMADOR
Pjefeitura Municipal d_e Tabocas do Bre[o_Velho

OBJETO

Implantação de pavimentaçãoem paralelepípedos em ruas no município de Tabocas do Brejo Velho-BA - Bairro de Mucambo

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapearnento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO
Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da Dase de cálculo para o ISS:

Sobre a Dase de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%).

40.00%

5,00%

Itens

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

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

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos {Contribuição Providenciaria sobre a
Receita Brula - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

Siglas

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS

CPRB

BDI PAD

%
Adotado

3,80%

0,32%

0,50%

1,02%

7,43%

3,65%

2,00%

0,00%

20,34%

Situação

-

-

-

-

-

-

-

OK

OK

1° Quartil

3,80%

0,32%

0,50%

1,02%

6,64%

3,65%

0,00%

0,00%

19,60%

Médio

4,01%

0,40%

0,56%

1,11%

7,30%

3,65%

2,50%

4,50%

20,97%

3° Quartil

4,67%

0,74%

0,97%

1,21%

8,69%

3,65%

5,00%

4,50%

24,23%

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

PAD = Gl*(l + DF)*(1+U

(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a

respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração

Pública.

Observações:

Tabocas dg Brejo Velho / BA quarta-feira. 5 de setembro de 2018
Local Data

Responsável Técnico

Nome: ANTOCÉLIO RIBEIRO TEIXEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREAB/A 42370/D
ART/RRT: BA20180100244

Responsável Tomador

Nome: Humberto Pereira da
Cargo: Prefeito Municipal

27.476 v008 micro
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CAIXA
\Q - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N" OPERAÇÃO
1043834-54/2017

GESTOR
MCIDADES

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Tabocas do Breio Velho

DATA BASE
at>M8

DESON.
Não

PROGRAMA
Planei amento Urbano

LOCALIDADE DO SINAPI
Salvador / BA

MUNICIPIO/UF
Tabocas do Breio Velho / BA

AÇÃO / MODAI IDADE OBJ
Acão de Infraes ijtura Urbana Impt

LOC UJDADE i ENDEREÇO
Praç Municipal, s/n

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

ETO
niaçáo de pavimentação em paralelepípedos em ruas no municioio de Tabocas do Brejo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação em Paralelepípedos no Baifro de Mucambo

BDI 1
20.34%

BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

K
Frente de Obra: "V

UrtkJ.

W

Quantidade

81
02
> D
CE UI W
uu o: LU
w a cc

1

o

LU

5§5
OL P- <

2

D

t-
LU

< O i-
3 Ct °ré a. <

3

O

1-
UJ

< O n
D CE °
cc o. <

4

o .-
í 0
m x

||s|
5

Q (M

S í
~> ' O

< O M uj
13 CC ° K

6 7 8 9 10

1.1.
1 1.1
1.1 2.

2 1

21.1.
2.12

21-3.
2.1.4.
2.2.

2.2.1.
2.3.

2.31

23.2.

233

2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.5.

2-5.1.
2.5.2.

2-6-.
2-6.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.

3.2.1.
3.3.

3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

3.4.1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEJO-FK)

EXECUÇÃO DE PASSEIO

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, reguntado. exclusive regularização de base
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PLACAS DÊ SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO

Piso tátil dfreaonal e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii, rejuntado, exclusive regularização de base

M2

M2

5.63

5,00

496,09
496.09

-
-

115,36

8.&4

2,00

26.32

2.381,23
453.57

2.00

496.09

3411.91
3.411.91

252.23
.

778.48

47,82
16,00

142,33

16.670,02

5.63

5,00

436.09
496,09

.

-

115,36

8,84

2.00

26,32

2381.23
453.57

2.00
-

496.09

<

3411 91
3.411,91

252.23
-

778.48

47,82
16.00

142.33

16.670,02

27.476 v008 micro
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PROJETAD
A02-
TRECHO 1

RUA
'ROJE'

A 0 2 -
AH

TRECHO2

.1
- ' t

6SQQQ01



m
Q.

a
ÍD
r;
n|
S-*
U
o
(U!
O
3
10
O
N)

N)
O
H»
00

O
Q.

a.
fD

O

OJ
Q-a»
£L
fD

Item

5M

6.2.

6 2 1
6.3.

63 1-
63.2.

6.3.3.

6A
6.4.1
6.4.2.
6.5.

65.1.
6.5.2.
6.6.

6.6.1.

Descrição

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO

Piso látil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor nalural. p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-
ii. rejuntado. exclusive regularização de Base
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS

K
Frente de Obra: X

UnkJ.

M2

M2

-l̂

Quantidade

5,04

87.56

6,05

2,00

18.02

1.471.01
280.19

2.00

306,46
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87.56

6.05

2.00
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Tabocas do Breio Velho / BA
Local

05 fle setembro de 2018

Nome: ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAUCREAB/A 42370/D
ART/RRT: BA20180100244

Data

t;
OJ

crg
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CAIXA CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronoqrama Base para Licitação

Grau de Sigilo
«PUBLICO

N° OPERAÇÃO
1043834-54/2017

GESTOR
MCIOADES

PROPONENTE / TOMADOR
prefeitura Municipal de Tabocas do Breio Velho

DATA BASE
abr-18

DESON.
Não

PROGRAMA
Planeiamenio Urbairo

LOCALIDADE DO SINAPI
Salvador / BA

MUNICÍPIO 1 UF
Tabocas do Breio Velho / BA

AÇÀO / MODALIDADE OBJ
Acâu de Infraestrulura Urbana Impl,

LOCALIDADE / ENDEREÇO
Pracs Municipal, s/n

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

ETO
niaçáo de pavimentação em paralelepípedos em ruas no município de Tabocas do Brejo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação em Paratelepipedos no Bairro de Mucambo
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TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA
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RUAPROJETADA04

ERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

3.3.

27.476V008 micro

EXECUÇÃO DE PASSEIO

947.53

4.504.81

8.680,52

28.611,19

602,90

223,24

308,79

Acumulado (%)
Acumulado (R$)_

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RJ)

Parcela (%) ~
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%}
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Acumulado^ (R $)_
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

26.690,11

30.399,64

48.745,88

Acumulado (%)
Acumu[ado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (*)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Pa7celã~(%)
Acumulado (%)

12.51%
_5.452,34
100^00%
100,00%

_ 947,53
100,00%
100.00%
4.504,81
'0.00%

0,00%
0,00 _

0,00%
0,00%
0,00

98.10%
42.744.05

98,10%
42.744,05

100,00%
43.570.19

0,00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%
0.00

60,00%
60.00%
5.208,31^

" 60,00%
60,00%

17.166.71
0,00%
0,00%
0,00

"~0,00%
0,00%
0,00

40,00%
100,00%
8.680,52

" 40,00%
100,00%

28.611,19
0,00%
0,00%
0,00

0.00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%
0,00

0.00%
0,00%

0,00

100,00%
100,00%

_602.90

100,00%
100,00%
223,24

29,70%
91.697,94

100,00%
100,00%

26.690.11

54,78%
169.157,76

83,88%
259.024.59

99,14%
306.129,77

100,00%
308.792,67

50,00%
50,00%

15.199.82
"20,00% "

20,00%

50,00%
100,00%

30.399.64
"25,00%
45,00% 65.00% 100.00%
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Item Descrição das Metas / Macrosservicos

3.4 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

3.5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO

3.6. FINALIZAÇÃO DA OBRA

RUAPROJETAD,03

4.1. TERRAPLENAGEM

4.2. INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

4.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO

4.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

4.5. PLACAS DÊ SINALIZAÇÃO

4 6 FINALIZAÇÃO DA OBRA

5. RUA PROJETADA 02 - TRECHO 1

5.1. TERRAPLENAGEM

5.2. INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

5.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO

5.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

5.5. PLACAS DE SINALIZAÇÃO

5.6. FINALIZAÇÃO DA OBRA

rr^^r^T

Valores Totais

<R$)

200.294,14

1.127.54

1.535,36

52.853,12

1.652.89

6.066,61

10.203,95

33.713,75

952.66

263,06

56.112,06

1.287,05

5.290,49

9.113.53

39.942,88

174.88

303.23

~~SF

Inicio de Obra
01/03/18

Acumulado (Ri)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RI)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R í)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RI)

Acumulado (%)
Acumulado i RS i

Parcela (*)
Acumulado (%)
Acumulado (RS]

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%}
Acumulado (%)
Acumulado (RS

Parcela {%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela {%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

•BHBBH
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Pajcela(%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Acumulado (%)

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
abr/18 maÍ/1S iun/18 iul/18 «go/18 srt/18 out/18 nov/18

9.749,18 21.935,65 31.684.82 48.745,88
20,00% 25,00% 40,00% 15.00%
20,00% 45,00% 85,00% 100,00%

40 058,83 90.132,36 170 250,02 200.294,14
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 1.127.54

0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 1 00.00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0,00 0,00 0,00 0,00 1 535,36

m^HH^MÍ0'c: ~ • ' °°'- •̂̂ •BHHBBW00 °'-' -
0,00% 0,00% 0,00% 97,70% 100.00%
0,00 0,00 0.00 51.637.40 52.853,12

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0,00 0.00 0.00 1.652.89

0,00% 0.00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0.00 0,00 0.00 6.066.81

0 00% 0,00% 0,00% 100,00%
0.00% 0,00% 0,00% 100.00%
0.00 0.00 0,00 10.203,95

0.00% 0.00% 0.00% 100,00%
0.00% 0,00% 0,00% 100.00%
0,00 0.00 0.00 33.713.75

0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0.00 0,00 0,00 0,00 952,66

o.o~o% b.oo% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0.00 0,00 0.00 263,06

0,00 í 00 0.00% . .11.72* 100.00.
0.00% 0 OOío C 00!.: 11,72% 100,00%
0,00 0,00 0,00 6.577,54 56.112.06

0.00% 0.00% 0,00% 100,00%
0,00% 0.00% 0,00% 1 00.00%
0,00 0.00 0.00 1.287.05

0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 5.290.49

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
000 0.00 0,00 0,00 9.113,53

0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100.00%
0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 39.942.88

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0.00 0,00 174,88

0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 100.00%
0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 100,00%
0,00 0.00 0.00 0,00 303.2JÍ

0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 100.00%

27.476v008 micro

ÍX?



Q.
r!f
Si.
Q.

tu
-o
QJ!
O
D
10

O
M
VI

M
O
M
00

Item

6:1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Descrição das Metas / Macrosserviços

TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA

Valores Totais Início de Obra
(RJ) 1 01/03/18

593,40

3.419.22

6.159,82

17,674.40

602,90

137,91

Acumulado (Kj)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RI)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%>
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%|
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado {%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RI)

Local

05 de setembro de 2018

Parcela! Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcelas Parcela 6 Parcel» 7 Parcel* 8
abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0,00 0,00 0,00 0.00 593,40

0,00% 0",00% 0,00% 0.00% 100.00%
0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 3.419,22

0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 100,00%
0 00 0,00 0.00 0,00 6.159,82

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 00,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0 00 0 00 0,00 0,00 17.674,40

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 602,90

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1 00,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
000 000 0,00 0,00 137,91

Nome: ANTOCÉUO RIBEIRO TEIXEIRA
Titulo: ENGENHEIRO CML
CREA/CAO CREAB/A 42370/D

Data
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CAIXA
N° OPERAÇÃO
1043834-54/2017

l
N° SICONV
07961 &201 7

GESTOR
MCIDADES

PROPONENTE / TOMADOR
Preteitu-a Municipal de Tabocas ao Brejo Velho

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO C

PROGRAMA
Plane; amento Urwno

MUNICÍPIO/UF
Tapocas do Brao Velho / BA

OBJETO
implantação Oe pawnentaçao em paratetep-pedos em ruas no municiem oe Tabocas do B'ew Velho-BA - IJairro de Mucambo

3NTRATO

AÇÀO / MODALIDADE
Ação de Infraesirutura Urbana

LOCALIDADE / ENDEREÇO
Praça MuniciDaí. s/n

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação em Paralelepípedos no Bairro de Mucambo

VALORES CONTRATADO

REPASSE CONTRAPARTIDA
493.100.00 6.900.X

GraudeSigikj
ÍPUBUCO

RECURSO
OGUPAC

S(RI)

INVESTIMENTO
50000000

10

O
Is)

N)
O

ca

Inicio Previsto

ago-18

L-.iD'

1

1

1

1

Meta/
Sub-Meta

Meta 1,

Meta 2,

MeU 3.

Meta 4.

Descrição da MeU .• Sub-Meta

ID

*jjj

O.

0
•a

f

<

Rua Projetada 01 e Serviços Iniciais

Rua Projetada 04

Rua P r oj e Ia d a 03

Ro* Projetada 02 (trechos 01 e 02)

Valores Totais (RS)

-

.

-
487.B71.9S
6.900,00

0.00

494.771.95

49.426,45

308.792,67

52.863,12

84.699,71

<%) r
Repasse (Ri)
CP Fin. (RS)

Outros (R$)
InvesL [RS)

[X]
Repasse (RSI
CP Fin. (RJ)

Outros (RI)
Acum, Inv. (RJ)
Acumulado (%]
Acum. Inv (RS)
Acumulado (%)
Acurfl. Inv (R$)
Acumulado (S)
Acum Inv (RS)
Acumulado [%|
Acum. Inv (R$)

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5
set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19
20^6% 20 f 2%, 21,60* J1.SZX 1S,10%

98.823,59 100.134,76 105.392,46 104.980.10 73,541,04
1.397,67 1 416.22 1.490,57 1.484,74 1.110.80

0.00 0.00 UjO 0.00 0,00

100.221.26 101.550.98 106.883.03 106.464.84 79.651.84 I
20.26V. 40.78% 6Z,3t% «3,90% 100,00%

98.823,59 198.9S8.35 304.350,81 409.330,91 487.871.95
1.397,67 2513,89 4.304,46 5.789,20 6.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

100.221.26 201.772.24 308.655.27 415.120.11 494.771.95
16,29% 64,39% 96,91% 98,24% 100,00%
7886,57 31181,78 46.927.76 47575.25 4B426.4S
29,90% 55,24% 84,76% 100,00%

92.334.69 170.590,46 261.727,51 308.792.67
0,00% 0,00% 0,00% 98,72% 100,00%
0.00 000 0,00 52 174,65 52 853.12

0,00% 0,00% 0,00% 7,77% 100,00%
0,00 0.00 C.OO 6 577,54 84.699,71

Local: Tabocas do Brejo Velho
Data: 05 de setembro de 2018

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Humberto Pereira da Silva
Cargo: Prefeito Municipal

O
o
o
o



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

www.tabocasdobreiovelho.ba.gov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-P A BX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

www.tabocasdobreiovelho.ba.gov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia.
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ESTADO DA BAHIA 000078

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

www.tabocasdobreiovelho.ba.qov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000 Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

A -APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Apresenta-se a seguir o projeto de Pavimentação na sede do município de
Tabocas - BA, cujo objetivo é melhorar o traçado viário existente, facilitar a interligação
entre os logradouros da cidade e promover as condições de escoamento das águas
pluviais, melhorando as condições de vida da população de área beneficiada, em
particular de toda a cidade em geral.

B - ASPECTOS GERAIS

O Município está situado na região oeste do Estado da Bahia.
Localizando-se a aproximadamente 800 Km da Capital do Estado, Salvador.

A vegetação predominante é a caatinga arbórea densa, com palmeiras, contato-cerrado -
Caatinga e a altitude média da sede 530 m, em relação ao nível do mar.

A precipitação média anual alcança 950 mm e o período chuvoso mais acentuado está entre
Novembro a Janeiro.

C - PROJETO GEOMÉTRICO

Objetivo Principal deste projeto é o estabelecimento das características técnicas do
sistema viário sob enforque, para definição da geometria das vias tanto em planta como
em perfil e a obtenção de traçados regulares em harmonia com a morfologia local, em
particular com a ocupação já existente.
Todo detalhamento nesta fase apoiou - se no levantamento planimétrico e semí-cadastral da área
a ser beneficiada realizado com GPS e topografia clássica com teodolito.
Na elaboração do projeto preservou-se o alinhamento das ruas existente evitando-se interferir em
construções, ocorrendo desta forma, uma adaptação do projeto à situação atual das vias
efetuando-se pequenas correções em planta com objetivo de melhorar as condições de conforto e
segurança para o usuário.
Foi também considerando neste projeto a preservação do greide existente, evitando-se assim uma
movimentação muito grande de solo, apenas uma regularização, e reforço do subleito e base
estabilizada.
Todo o escoamento das águas pluviais será feito aproveitando totalmente a seção transversal das
vias.

A definição da geometria do sistema e sua caracterização foram adotadas através dos elementos
básicos tais como: raios, declividade e largura da plataforma cujos serviços foram desenvolvidos
de acordo com a seguinte ordenação.
• Lançamento em planta de acordo com a configuração geométrica do arruamento existente;
• Cálculo do estaqueamento e dos elementos geométricos das curvas no eixo, para lançamento
nas plantas;

/
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DABAHIA 000079
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba.gov.br

Praça Municipal, 86-Centro-Fone: {77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000 Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

• Desenho em planta dos elementos definidos referentes no eixo, tais como: raios, cotas, larguras
de plataforma, declividade transversais, etc;
• Elementos de locação
• Fornecimento dos parâmetros das curvas e sua correta localização.
O solo excedente será removido para bota-fora com DMT de 5 km de distância, e o solo
selecionado para reforço e base estabilizada virá de uma DMT de 7,5 km.
O local de intervenção não possui qualquer pavimentação, apenas ruas em terra batida, sua
drenagem se dá através de um canal existente localizado no ponto mais baixo da área
direcionando as águas através de vias naturais existentes.

Especificações Técnicas

As obras de pavimentação e drenagem pluvial deste projeto serão regidas e regulamentadas com
base na ABNT, por Normas Técnicas Brasileiras em geral e por indicação dos fabricantes dos
materiais e produtos e por estas especificações.
A obediência aos critérios técnicos adequados será de responsabilidade da Construtora
contratada, acompanhada pela fiscalização, sem que haja substituição dessa responsabilidade,
salvo se explicita e documentalmente registrada em livro diário de obra, ou outro documento
formal.

D- ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

Normas Gerais

Os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de boa qualidade, e obedecer às
especificações contidas neste texto, às Normas da ABNT no que couber, e, na falta destas, ter
suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos
idóneos, aprovados pela Fiscalização.

O Construtor deverá retirar do canteiro de obras, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, os materiais que porventura forem impugnados pela Fiscalização.

Não será tolerado no canteiro de serviços a permanência de quaisquer materiais ou
equipamentos estranhos à obra.

Argamassa de Uso Geral

A argamassa de enchimento de juntas e revestimentos em geral será preparada
em local revestido, sendo proibida a preparação de mistura direíamente em contato com o
solo.

O cimento e areia devem obedecer às normas da ABNT, e a água deverá ser oriunda do
sistema público de distribuição.

Cimento

Obtido pela pulverização do clinquer (resultante da calcificação de uma mistura
convenientemente proporcionada de materiais calcários e argilosos) com a adição de gesso.

f f
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000030ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

www.tabocasdobreiovelho.ba.qov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160

CEP.: 47 760-000 Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

Deverá ser de fabricação recente, em embalagem original de fábrica, em sacos de 50kg, peso
líquido, admitindo-se uma tolerância de 2% em relação ao peso.

Cada partida recebida se disporá em ordem cronológica, para que não se misturem,
facilitem sua inspeção, seu emprego sucessivo.

Os sacos de cimento deverão ser armazenados em local coberto, protegidos contra a
umidade e outros agentes nocivos às suas qualidades. As pilhas deverão conter normalmente de
08 a 10 sacos em altura.

Serão sumariamente rejeitados os cimentos que já comecem a manifestar início de
petrificação, e deverão obedecer as NBR - 5732 e5733 da ABNT.

Areia

A areia para argamassa deverá ser fina, peneirada, de jazida natural, quartzosa e limpa,
enquanto a areia para concreto, será de granulometria média, de jazida natural, quartzosa e limpa,
devendo satisfazer a NBR - 7211 da ABTN e ter dosagem adequada para cada caso.

Água

A água empregada no preparo de argamassas e concretos será de conformidade com o
disposto na NBR - 6118 da ABTN.

Brita

Deverá provir de rocha sã, ser bem densificada, limpa e isenta de pó, apresentar fratura
angulosa e superfícies de fratura não vítrea e atender ao especificado nas NBR - 5564, 7174 e
7211.

Meio-Fio

O meio fio a ser utilizado será em concreto, Tipo DNER, fck 180 Kg/cm2, conforme anexo em
planta.

Ferramentas

Gabarito, ponteiro de aço, pás, picaretas, carrinho de mão, cordel, nível de pedreiro,
vassoura, etc., novos, colocados no canteiro com identificação da construtora.

Concreto

O concreto para todas as obras obedecerá fck fixado no projeto e cuidados de sua
preparação atenderão a NB - 1 da ABNT e outros documentos da ABNT.

E - DO CANTEIRO DE OBRAS
Implantação do canteiro de obras

/
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Compreenderá todos os serviços de construção e manutenção do canteiro de obras, com
instalações adequadas, com suficientes recursos materiais e técnicos para o bom andamento dos
trabalhos.

Será escolhido um local estratégico, de modo que facilite todas as operações necessárias à
execução da obra, levando-se em conta: segurança, trabalhabílidade, facilidade de acesso,
proximidade de água e luz, cercado com estacas de madeira e arame farpado, contendo
escritório, com estrutura metálica tipo contêiner, LARG=2,20; COMP=6,20M; ALT=2,50M CHAPA
AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACÚSTICO CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA.

Levar-se-á em conta, após a conclusão dos serviços, a remoção das instalações, sucatas e
detritos, restabelecendo o bom aspecto local.
OBS: o canteiro de obras poderá ser montado em alguma residência ou galpão que atenda a
todas as necessidades previstas da obra.

F - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Um pavimento consiste numa estrutura construída sobre uma área, terraplenagem com a
finalidade precípua de melhor as condições de trafegabilidade sobre a mesma. Isto consiste
basicamente de:
Suportar as cargas superficiais do tráfego transmitindo - as e dispensando - as em
profundidades, a níveis admissíveis para cada estrato existentes ou projetados;
Proporcionar conforto e segurança aos usuários pela rolagem suave dos pneumáticos, sobre
superfície de adequada. Isto provocará redução no consumo no de combustíveis e danos ao
veículo;
Resistir aos esforços horizontais (desgastes), levando a superfície de rolamento à vida útil mais
longa, permitindo uma trafegabilidade continua no sistema viário, mesmo durante os períodos
chuvosos.
Na definição do tipo de pavimento a serem empregados, foi dada grande importância ao seu
custo, à disponibilidade de material na região e à oferta de mão-de-obra capacidade para a sua
execução. Procurou - se também adotar um tipo de pavimento que não defere - se muito daquele
existente na cidade.

Face ao exposto, projetou - se o pavimento com revestimento em paralelepípedos
aproximadamente (10x12) cm sobre coxim de areia com espessura de 0,10 m, assentados sobre
base estabilizada com 15 cm, após abertura da caixa da obra o solo será homogeneizado,
compactado e regularizado.
A seção transversal tipo e o quadro "VIAS A SEREM PAVIMENTADAS" apresentadas na planilha
- resumem o exposto:

Resumo Básico
1 - Reforço e base estabilizada, quando necessário, com altura média total de aproximadamente
15 cm.

2 - Calçamento - Paralelepípedos aproximadamente (10x12) cm sobre coxim de areia com
espessura media de 10 cm.
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3 - Meio Fio - Em Concreto 20mpa.

Guias e Sarjetas
A base sobre a qual serão assentados, as guias e executados as sarjetas, serão de

arenoso com espessura e largura prevista em projeto. As sarjetas serão em concreto 30x8,5 fck
20mpa.

As guias serão em meio-fio de concreto estrudado 20mp nas dimensões de projeto com
base de 15cm e 10cm na face superior, serão assentados sobre o solo escavado executado
conjuntamente com as sarjetas de modo a evitarjuntas de concretagem entre os mesmos.
Testes Hidráulicos de Funcionamento

A critério da fiscalização, poderão ser realizadas testes hidráulicos de funcionamento do
sistema pluvial constituído, principalmente para detectar;

• Ocorrência de pontos baixos sem esgotamento
• Correta declividade das sarjetas.
• Para simular as condições hidráulicas, pode-se usar água proveniente de carros

pipas descarregadas nas sarjetas.

Dos Serviços (segurança)

Implantação do canteiro de obras
Compreenderá todos os serviços de construção e manutenção do canteiro de obras, com
instalações adequadas, com suficientes recursos materiais e técnicos para o bom andamento dos
trabalhos.
Será escolhido um local estratégico, de modo que facilite todas as operações necessárias à
execução da obra, levando-se em conta: segurança, trabalhabilidade, facilidade de acesso,
proximidade de água e luz, cercado com estacas de madeira e arame farpado, contendo
escritório, com estrutura em barrotes de pinho fechado com compensado resinado de espessura
igual a 12mm, e coberto com telhas de fibrocimento contendo salas para escritório, fiscalização,
almoxarifado, refeitório, sanitários e área para depósito.
Levar-se-á em conta, após a conclusão dos serviços, a remoção das instalações, sucatas e
detritos, restabelecendo o bom aspecto local.

Dos Serviços (Sinalização Provisória)

Para maior segurança pode-se combinar com a construtora que utilize a sinalização provisória que
talvez se faz necessária para promover a segurança tanto dos trabalhadores da obra, como para a
população local, evitando assim acidentes e orientando também os transeuntes e o tráfego de
veículos.
Compreende o fornecimento e assentamento de cercas de sinalização confeccionadas com
suportes de madeira agreste (barrote, entroncas) com altura de 1,50m apoiados sobre base em
concreto simples, nas dimensões mínimas (30x30x20) cm e ligados por fita zebrada de
sinalização em PVC.
Os suportes de madeira deverão ter um espaçamento máximo de 2,00m entre eles.
Abrange também a manutenção da sinalização durante o todo decorrer das obras.
Estão incluídas providências, junto aos órgãos de trânsito.
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G- PROJETO DE DRENAGEM

Concepção do Sistema

A concepção do sistema de drenagem seguiu as condicionantes geométricas dos arruamentos no
que diz respeito à largura, abaulamento da seção transversal, extensão existente e projetada e,
cotas de cruzamento de ruas. Com trechos de declividades longitudinais, facilitou a implantação
do sistema de drenagem possibilitando que a sistema de captação fosse o mínimo possível, ou
seja, as condições topográficas do terreno torna favorável à drenagem superficial aproveitando -
se ao máximo a capacidade de escoamento de sarjeta.
Considerou-se pavimento do tipo paralelo conforme está indicado no levantamento
planialtimétrico.
Aproveitou-se a capacidade máxima de esgotamento da sarjeta, admitindo-se para isto uma
inclinação transversal da pista de 4% meio fio com o mínimo de 0,15 m e o máximo 0,16 m de
"espelho" e consequentemente uma largura molhada de até 4 m.

Preliminares

O sistema de drenagem concebido tem finalidade aproveitar o máximo da capacidade das
sarjetas, dirigindo as águas das chuvas para ponta de linha naturais de escoamento.
A concepção do sistema decorre da topografia da área onde as obras serão executadas e dos
partido urbanístico e viário da cidade.

ELEMENTOS DE CALCULO

Método utilizado

Os deflúvios foram avaliados pelo método racional. O citado método considerando, que a vazão
máxima provocada por uma chuva de intensidade uniforme, ocorre quando toda a bacia passa a
contribuir para a seção em estudo e que ainda neste momento permaneça chovendo.
0 método racional é sintetizando analiticamente pela expressão:
Q = cd CIA (l/s)
Onde:
Q = vazão em l/s {em cada secção)
cd = coeficiente de escoamento (%)
C = coeficiente de escoamento superficial
1 = intensidade da chuva (l/s, ha).
A = área contribuinte (ha)

Estudo Hidrológicos

O estudo das chuvas intensas visa a ostenção de uma equação que relacione a intensidade da
precipitação com o tempo de duração da chuva para diversos períodos de retorno, esta equação
só pode ser obtida através de analise estatística de uma longa serie de observações
pluviográficas locais.
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A partir dos estudos efetuados contidos na publicação "chuvas intensas Brasil", técnicos baianos
estabeleceram uma equação para a cidade, cuja expressão é a seguinte:

l = 3845.5*TrA0,163
(te + 22) A 0,838
Onde:
l = intensidade da precipitação: (l/s*há)
Tr = Período de retorno em anos
Tc = tempo de concentração, em minutos (adotado igual a duração da chuva)

PARÂMETROS DE PROJETO

Tempo de Retorno

A escolha dos períodos de das chuvas intensas para dimensionamento de obras
hidráulicas, variam de acordo com a finalidade e a natureza das obras. Como Os rios
decorrentes das inundações e com os fatores económicos em jogo.
O período de retorno de 5 anos é de uso consagrado em drenagem urbana de áreas residências,
e por esta razão foi a adotado.

Coeficiente de escoamento superficial ("RUNOFF").

Este parâmetro é o menos susceptível de determinações mais precisas, desde quando engloba
alguns efeitos de difícil avaliação.
Face ai características das áreas.

Critérios e parâmetros básicos

Adotou - se os seguintes critérios e / ou parâmetros básicos para o projeto:

O tempo de concentração compreende um tempo inicial de entrada, definido como tempo
requerido pelo escoamento superficial para fluir sobre a superfície, até atingir a secão
considerada, e um tempo de percurso até o ponto em estudo. Adotou-se (tempo de concentração)
te = 5min para todas as secções, a favor da segurança; é o tempo mínimo necessário para que
toda bacia esteja contribuindo para a vazão do ponto considerado.
A rigor, o tempo de concentração em sistemas de drenagem urbano, é calculado como sendo
composto de duas parcelas, a saber:

Tempo de entrada, geralmente tomada igual a 5 min;
Tempo de percurso na galeria até o ponto de estudo. Esse tempo pode ser estimado a partir das
características hidráulicas das sarjetas e das galerias, utilizando a equação de movimento da
cinemática.

Período de Retorno

Tr = 5 anos
A escolha dos períodos de retorno das chuvas intensas para dimensionamento de obras
hidráulicas, varia de acordo com a finalidade e a natureza das obas, com os ricos decorrentes das
inundações e com os fatores económicos em jogo.

y
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Intensidade da chuva Crítica

No cálculo da intensidade da chuva critica, foi adotado os dados médios brasileiros.

Coeficiente de "run-off ou coeficiente de deflúvio"

Adotou - se o valor médio C= O, 60, considerando a natureza das superfícies de escoamento e os
índices de previstos no projeto urbanístico, isto é supôs - se que 60% do volume total precipitado
escoa superficialmente e vai até o sistema de galenas.

Determinação das Vazões

Na determinação das descargas ou vazões de dimensionamento, adotou -se o método racional,
admitindo - se assim que a vazão de pico numa dada secção é proporcional à área que contribui
para a mesma. Utilizou - se para estimativa de vazões de projeto este método, uma vez que a
magnitude das áreas contribuintes se encontrava dentro dos limita de aplicação do referido
método.

As vazões obtidas a montante de cada trecho encontra-se na planilha de cálculo de galerias
pluviais, apresentada adiante, de acordo com os critérios utilizados.

A fórmula do método racional é apresentada analiticamente pela seguinte equação:
Q = C x l x A em que:

Q = Deflúvio (l/s)
C = Coeficiente de escoamento superficial
l = Intensidade da chuva (1/seg há)
A = área contribuinte (há)

DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO

Das Sarjetas

As análises hidráulicas e o dimensionamento dos dispositivos de drenagem foram efetuados da
forma:

Sarjetas do pavimento:

A capacidade de escoamento pelas sarjetas foi verificada mediante a equação de izzard, cuja
expressão analítica tem o seguinte aspecto:

Q = 375*Zf iA1/2)* fYA8/3)

°"da "
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Q = Vazão na sarjeta, l/s.
Y = altura dágua junto á face do meio fio
1 = Declividade longitudinal, m/m.
n = coeficiente de rugosidade do pavimento, (0.016).
2 = inverso da declividade transversal em milímetros

H- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa da Obra

A placa da obra poderá ser em estrutura de madeira nas dimensões proporcionais de acordo com
modelo fornecido pelo órgão competente, com área conforme planilha, fechada com zinco e
sustentada por peças de madeira 6x12cm de forma que não ofereça riscos para a população

Limpeza da Obra

A limpeza da obra consistirá na limpeza de todo o terreno, com raspagem, ajuntamento e
transporte para um aterro sanitário de toda a vegetação e lixo disposto no local da obra.

Retirada de Expurgo

A camada superficial da rua normalmente não pode ser utilizada para compor a base da rua pois
apresenta muitas impurezas. Com espessura de aproximadamente 10 cm deverá ser escarificada
e carregada, transportada e retirada para um bota fora.

Bota - fora
A retirada do local das obras dos materiais resultantes de escavações, demolições, limpeza do
terreno e entulhos será feita através de caminhões basculantes carregados manualmente ou
mecanicamente, e com destino previamente estabelecido pela fiscalização.
A medição dos materiais a serem transportados, será feita em metros cúbicos. O volume será
determinado considerando-se as áreas calculadas com base nas seções transversais levantadas
acrescidos de 30% para o empolamento do material.
EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS.
01 - Trator de esteira c/ escarificador ou Moto niveladora
01 - carregadeira
02 - caminhões basculantes
Espalhamento do bota fora
Será executado com trator de esteiras de maneiras a não comprometer o equilíbrio
ambiental existente, ou seja , não obstruir córregos, não facilitar o surgimento de erosões
etc.
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PAVIMENTAÇÃO

TERRAPLENAGEM
Serviços Topográficos
O acompanhamento topográfico deverá ser constante e contínuo durante a construção das obras.
Far-se-á um estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação da caixa de ruas
atendendo ao especificado em projeto.
Para drenagem far-se-á um estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m no eixo do
caminhamento.
Ao longo e fora da diretriz do eixo da rua serão fixados RN's (Referências de Nível) a cada
20,00m que serão nivelados com precisão de 1mm.
Todos os serviços a serem executados serão locados e nivelados rigorosamente de acordo com o
Projeto. Para isso serão utilizados equipamentos topográficos operados por profissionais
competentes.

Será mantido no trecho, RN's, comprobatórios, devidamente protegidos, ou assinalados em
pontos fixos, tais como postes.

As locações serão realizadas com a utilização da boa técnica de uso corrente para serviços
correlates, com a elaboração de cadernetas de campo, notas de serviços, planilhas de cubação,
marcação de off-sets, relocação e nivelamento do eixo e bordos.

A medição dos serviços topográficos e cadastramento de rede será feita por metro linear de
serviços realmente executados.

Escavação Mecânica para Abertura de Caixa de Rua

Após a locação da caixa da rua por equipe de topografia, obedecendo às determinações do
projeto, deverá ser utilizado trator de esteira equipado com escarificador, escavando e empilhando
o material em local que facilite o bota fora.

Corte
0 corte deverá acontecer sempre que necessário e conforme projeto para facilitar o nivelamento
do pavimento e o escoamento da água completando assim o perfeito nível da base da rua.

Aterro
Também como o aterro deverá ocorrer sempre que necessário para corrigir as imperfeições e
facilitar o nivelamento do terreno facilitando o escoamento da água e completando assim o
perfeito nível da base da rua, todo o material de corte e aterro deverá ser transportado para o
bota-fora ou para a obra.

Equipamentos a Serem Utilizados
01 - Trator de esteira c/ escarificador ou Moto niveladora
01 - carregadeira
02 - caminhões basculantes
03 - Compactador vibratório

Edital de Licitação n^ 025/2018 Modalidade Tomada de Preços n* 006/2018 - Pagin



ESTADO DA BAHIA 000038

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

www.tabocasdobreiovelho.ba.gov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000 Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

A medição dos cortes e aterros será feita em metros cúbicos. O volume será determinado
considerando-se as áreas calculadas com base nas seções transversais levantadas.

Regularização, Escarificação e Compactação de Base e Sub-base

Após a escavação da caixa da rua e efetuado o nivelamento por uma equipe de topografia, deverá

ser executada a regularização e escarificação com profundidade máxima de 0,15m, corrigindo caso

necessário a umidade do solo e processa-se a compactação.

Equipamentos a serem utilizados:

01 - Motoniveladora com escarificador

02-Grade de disco

03 - Roto vibrador

04-Trator de pneus

05 -Caminhão pipa

OBS: A depender do local da rua, se as casas do entorno forem muito próxima a lateral da rua e/ou muito
antigas não pode-se utilizar rolo compactador que gere muita vibração, nesse caso a compactação pode ser
feita com caminhão basculante 02 eixos carregado executando o mesmo processo que o rolo compactador.

Os serviços de regularização, escarificação e compactação serão medidos conforme planilha.

Colchão de areia, solo para assentamento do paralelo.
Considerou-se nestas especificações como colchão de areia com espessura média de 10 cm, em
terrenos de baixa capacidade de suporte, os serviços a seguir enumerados:
Escavação, carga, transporte e descarga da areia
Espalhamento da areia no caixão da rua
Umedecimento da areia
Adensamento da areia
Regularização da plataforma acabada
Serão utilizados areias de jazidas, desde que o diâmetro efetivo (d 10) dos materiais seja maior ou
igual a 0,03mm e que apresente um coeficiente de uniformidade (C = D 60/ D 10) entre 4 e 5.
O percentual de finos passando na peneira n° 200 não deve ultrapassar o limite de 5%.

A curva granulométrica não deverá apresentar descontinuidades. Poderão ser utilizados
pedregulhos ou areias pedregulhosas desde que sejam obedecidas as restrições acima
mencionadas.

Nos locais onde foram removidos os solos moles ou massapé para fundação dos aterros, e não
sendo possível rebaixar o nível d'água através de valas de drenagem ou outros processos
comuns, a cava será preenchida com material drenante, com a finalidade de melhorar a fundação
no diz respeito à sua capacidade de suporte e drenagem, alívio de pressões neutras e
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consequentes aceleração dos adensamentos prováveis além de evitar a ruptura do corpo do
aterro causada por deformações diferenciais excessivas na fundação.
A areia proveniente da jazida indicada será lançada e espalhada na cava na altura estabelecida
em projeto. Logo após será adensada por passagem de esteira de trator de porte médio a pesado.
O número de passagens por faixa coberta pela esteira será no mínimo três.
Serão feitas verificações de conformação geométrica numa malha de 20 x 20m. As características
físicas da areia, explicitadas anteriormente, deverão ser verificadas com a frequência de no
mínimo uma determinação granulométrica por dia. Esta coleta objetiva o cálculo do coeficiente de
uniformidade e do percentual que passa na peneira n° 200 para cada jazida de areia utilizada.
Equipamentos a serem utilizados:

- Trator de esteira porte médio a pesado
- Pá carregadeira
- Caminhão basculante
- Caminhão pipa

A medição do colchão de areia será feita em metro cúbico de material compactado, obtido através
das áreas calculadas com base nas seções transversais estabelecidas em projeto.
Aterro compactado com material de empréstimo
Será utilizado nos locais onde houver correções no "grade" através de aterro, todo e qualquer
material de 1a e 2a categoria conforme classificação definida pelo DNER, através da Especificação
DNER-ES-T3-70 integrante das especificações Gerais para Obras Rodoviárias.
0 espalhamento do material nas áreas de aterro será feito em camada máxima de 20cm de
espessura (material não compactado).
Este espalhamento será sempre feito com a declividade necessária para o imediato escoamento
de águas pluviais, no mesmo sentido previsto no projeto para a área.

Após o material ter sido espalhado nas áreas de aterro em camadas de 20cm, será feita a
compactação uniforme, até ser atingido o grau de adensamento a 90% do proctor intermediário
(Método de Ensino DNER-DPT-M48-64).

Se a umidade do solo não se situar nas proximidades da umidade ótima, o material deverá
receber água por meio de carro tanque.

Ocorrendo, no trecho, aterros, que por umidade excessiva não tenham permitido o grau de
compactação especificado ("Borrachudo"), tais trechos deverão ser escarificados e após aeração
conveniente, espalhados e compactados.
Na comprovação de compactação, serão admitidos resultados individuais entre 90 e 95% do
proctor intermediário, desde que a média dos resultados, a critério da Fiscalização, seja igual ou
maior que 95% do proctor intermediário. A comprovação será feita pelo "Método do frasco de
areia" (DNER-DPT-M-92-64).
Caso a média dos resultados seja inferior a 95% do proctor intermediário, ou caso haja resultado
individuais abaixo de 90% o trecho ao qual se referem os resultados, deverá ser novamente
compactado

Equipamentos a serem utilizados:
01 - Motoniveladora
02-Grade de disco
03 - Trator de pneus
04 - Rolo pé de carneiro
05 - Caminhão pipa
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06 - Caminhão basculante

A medição será por metro cúbico de solo compactado a 100% do proctor simples. O volume será
obtido pela aplicação da média das áreas, calculadas com base nas seções transversais obtidas
por nivelamento geométrico.

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA
Fornecimento e assentamento de meio-fio e sarjeta

O meio-fio será de Concreto simples, assentado sobre solo através de estrusora, sendo
executado juntamente com as sarjetas, espessura de 8,5cmx30cm; meio fio nas dimensões
10x15x23.
0 assentamento deverá ser feito atendendo rigorosamente ao "grade" e ao alinhamento definido
pelo projeto e somente serão assentados após conclusão das obras subterrâneas de drenagem
adjacentes a critério da Fiscalização.
Nos locais em que se façam a necessidade de passagem de veiculo o meio fio será rebaixado
mantendo a mesma área da seção, de modo a garantir o travamento do pavimento.
A resistência mínima do concreto será de 18mpa e será necessário a colocação de juntas de
dilatação em trechos superiores a 20m, com juntas flexíveis.

Fornecimento e Assentamento de Pavimento em Paralelepípedo
Após a execução das etapas de escavação compactação do sub-leito, colchão de areia base etc.
e estando o leito devidamente nivelado conforme os perfis longitudinais e transversais, com
inclusive os meios-fios já assentados, iniciar-se-á o assentamento dos pavimentos em
paralelepípedo, obedecendo-se as seguintes etapas:

1 - Espalhamento e regularização do colchão de areia com espessura média de 10 cm (material
solto).

2 -Após a execução da base em areia, os pavimentos serão assentados com o uso de gabaritos
e linha de nível, e sua disposição de arrumação surgirá os detalhes do projeto executivo,
especialmente no que se refere a cruzamento, curvas, etc.

As juntas terão 2cm de espessura, em média.

3 - Além da disposição de assentamento, será rigorosamente observado o abaulamento do
pavimento previsto nos detalhes do projeto para as devidas situações ocorrentes.
4 - Após o assentamento dos pavimentos colchão de areia será umedecido ao nível de
adensamento máximo quando então e simultaneamente o trecho será comprido por meios de
placas vibratórias ou soquetes de madeira.
5 - Compactado o trecho de pavimento, será feito o rejuntamento dos mesmos, imediatamente
após novo umedecimento do colchão de areia. Utilizar-se-á neste rejuntamento argamassa de
cimento e areia grossa no traço 1:4 que deverá ser espalhada com uma espessura de 2cm sobre
o calçamento e forçando-se a argamassa por meio de vassouras, até penetrar nas juntas.

A medição será feita por metro quadrado de pavimento assentado, de acordo com o projeto e
especificações de resistência.
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CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO DOS PASSEIOS EXTERNOS, MEIO-FIO E
DRENAGEM.

PASSEIO EXTERNO

Serão executados concreto com traço 1:3:5 de cimento, areia e pedra britada e espessura 7cm
com requadro de painéis de 1,0 x 1,2m.
Adotar ripas de peroba com 1,0 x 0,07m.

O terreno deverá ser apiloados fortemente. Nos pontos em que se apresentar úmido, os solos de
má qualidade deverão ser removida e substituída por material mais resistente.
Os sarrafos dos requadros de madeira serão apoiados através de pontaletes de madeira ou barra
de aço de ferro 3/8" com comprimento de 30cm, cravada uma em cada lado e espaçadas no
máximo de 100cm ou a metade do vão de cada quadro mantendo firme no solo os sarrafos.
Os requadros de madeira deverão ser montados mantendo-se a declividade mínima de 1,0% em
direção a canaletas ou pontos de escoamento de água.
Os requadros de madeira deverão ser assentados de maneira a suportar sem deformação a
pressão do concreto lançado e de modo que após a concretagem as juntas fiquem perfeitamente
alinhadas sem interrupção.
A concretagem deverá ser executada em quadros alternados em etapas de maneira a permitir a
retirada das formas antes da etapa subsequente.
Respeitado o tempo mínimo de cura do concreto e retirado cada quadro deverá ser aplicada
junta de dilatação à base de mastique, nas faces deformadas, dando-se após o
prosseguimento à etapa seguinte.
O concreto lançado deverá ser desempenado com ferramenta apropriada para resultar uma
superfície lisa.
Obs: poderá ser utilizado jutas seca.

Limpeza da Obra
A limpeza da obra consistirá na remoção de todo o entulho, lixo, e materiais que não foram
aplicados na execução da obra.

Antocelio Ribeiro Teixeira
Engenheiro Civil CREA/BA n° 42.370/D

'
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ANEXO II

PEÇAS GRÁFICAS (PLANTAS)
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DIMENSÕES DO PASSEIO
DIMENSÕES DA RUA

LEGENDA

H RAMPA DE ACESSO

~ — PASSEIO

j — RUA A PAVIMENTA

1WÍÍ17

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

MEDIDAS DA RUA E PASSEIO
RUA PROJETADA D1, 02, n E 04
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
N° BA20180100244

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 050712627-0

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO CPF/CNPJ: 13.655.659/0001-28

PRAÇA MUNICIPAL N°: 86

Complemento. Bairro: CENTRO

Cidade: TABOCAS DO BREJO VELHO UF: BA CEP: 47760000

País: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: S/N Celebrado em: 18/12/2017

Valor: R$1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Açào Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

_ 3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA DIVERSAS RUAS

Complemento:

Cidade: TABOCAS DO BREJO VELHO

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas' Latitude: O Longitude: o

Data de Inicio: 18/12/2017 Previsão de término: 29/06/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: TABOQUINHA

UF:BA

CPF/CNPJ: 13.655.659/0001-28

N°: S/N

CEP: 47760000

4. Atlvidade Técnica

12 - Execução Quantidade

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E 5.024,17
TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E 5.024,17
TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM

24-Projeto > CREA-BA-1025-> CONSTRUÇÃO CIVIL-CONSTRUÇÃO-> TRANSPORTE E AFINS 1.181,20
-> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

24 - Projeto > CRÊA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS 5.024.17
.> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 5.024,17
TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS 5.024.17
-> #163-SINALIZAÇÃO

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 5.024,17
CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #190 -
ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO

Unidade

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Apôs a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a batxa desta ART

5. Observações
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, PASSEIO. RAMPAS, ORÇAMENTO E SINALIZAÇÃO. CONTRATO DE REPASSE
1043834-54/2017

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

A aulenlicidade desta ART pode ser verificada em hiip í/crea-ba silac com.br/publico/, com a chave 41W7B
imprj
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO

N° BA20180100244

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

, de de

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 777.656.565-20

Local

9. Informações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

13.655.659/0001-38
-CNPJ:

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$82,94 Pago em: 03/07/2018 Nosso Número: 48749266

A autenticidade desla ART poda ser verificada em: http://cr8a-basitac.com.0r/publico/, com a chave 41W7B
mj
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(Papel Timbrado da empresa)

ANEXO III

MODELO: CARTA DE CREDENCIAMENTO

•APREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

TOMADA DE PREÇO N° 006/2018.

Indicamos o (a) Sr (a) , portador (a) da cédula de identidade
n° , órgão expedidor , como nosso representante
legal na Licitação em referência, podendo rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das
PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir
de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente
Credenciamento.

Atenciosamente,

(nome e função na empresa)
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CREDENCIAL

(NOME DA EMPRESA), sediada à (ENDEREÇO DA EMPRESA - AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO
CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n.° (NÚMERO DO C.N.P.J.), neste ato representado
pelo seu (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA IDENTIDADE,
C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO - AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO,

(
MUNICÍPIO E ESTADO), vem por instrumento, nomear e constituir seu bastante procurador o (NOME
DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F.,
NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO - AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO
E ESTADO), a quem confere poderes legais e especiais para representa-la junto a Prefeitura Municipal de
Tabocas do Brejo Velho - BA, no Processo Licitatório da Tomada de Preços n° 005/2018, podendo para
tanto apresentar documentos, firmar proposta, atas e termos, requerer, deliberar, discordar, impugnar,
transigir, apresentar recursos hierárquico administrativo, assinar contrato e tudo mais que se fizer
necessário ao fiel cumprimento do mandato.

(MUNICÍPIO E DATA DA ASSINATURA)

(ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL)

f
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ANEXO IV

MODELO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS SIMILARES EXECUTADOS

(MODELO)
TOMADA DE PREÇOS n° 006/2018
Empresa Licitante:
Registro no CREAN.0:
Serviços Relevantes Unid. Quant. Contratante Data do

Contrato

OBS.: Anexar cópias dos atestados e respectivas certidões de acervo técnico expedidas
pelo CREA.

Assinatura

/
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(Papel timbrado da empresa)

ANEXO V

MODELO: DECLARAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

TOMADA DE PREÇO n° 006/2018.

DECLARAÇÃO EMPREGA MENOR, SERVIDOR PÚBLICO

A _________^^^^__
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

inscrita ao CNPJ n°

da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

, por
_, portador (a)

, DECLARA, sob as
penas da lei, que até a presente data, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,
na condição de aprendiz e que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9° da
Lei 8.666/93).

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)

Edital de Licitação n^ 025/2018 Modalidade Tomada de Preços n9 006/2018 Pagina 61



ESTADO DA BAHIA 000106
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba,qov.br

Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

(papel timbrado da empresa)

ANEXO VI
MODELO: CARTA PROPOSTA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO n° 039/2018
TOMADA DE PREÇO n° 006/2018.

i
Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução da 2" Etapa das Obras de Implantação de
Pavimentação em Paralelepípedo em ruas da Comunidade de Mucambo, neste Município, Objeto do CTR n°
850209/2017/MCIDADES/CAIXA - Operação 1043834-54 - Programa de Planejamento Urbano, conforme
especificações contidas no Anexo Í deste Edital, deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.
Atendendo ao Edital, apresentamos a nossa proposta para a execução dos serviços objeto da licitação
referenciada.
O nosso preço total foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.
Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
O prazo para execução dos serviços será de até XXX (XXXXXXXXXXXXX) dias.

Declaramos expressamente que:

A - concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no
edital e anexos.
B - Temos pleno conhecimento das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos equipe técnica e
administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços comprometendo-nos, desde já,
|a substituir os profissionais, desde que assim o exija a fiscalização.
C Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as
recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.
Atenciosamente,

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)
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(papel timbrado da empresa)

ANEXO VII

MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

TOMADA DE PREÇO n° 006/2018.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Bairro: Cidade: CEP:

Item
01

Descriminação Quant. Und. V. Unit. Valor Total

Valor Global
>A empresa declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas
com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e
comerciais e, ainda, os gastos com transporte, bem como todos os materiais necessários.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os
valores acima com a validade da proposta de 60 (sessenta dias)
Prazo de execução dos serviços:

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)
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000108

(Timbre da Empresa)

A
Prefeitura Municipal de Tabocas
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços n° 006/2018

PLANILHA DE PREÇOS

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)
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ANEXO VIII

TOMADA DE PREÇO N° 006/2018.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARAMOS para os fins de direito, na qualidade de proponente que a empresa:
, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,

Í
estabelecida a Bairro

Município: , que NÃO fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
CONTRATO N° / 2018 TOMADA DE PREÇO N° /2018.

O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, inscrito CNPJ/MF n° 13.655.659/0001-28, situada à Praça Municipal, n° 86,
Centro, neste Município, neste ato representado por seu Prefeito, senhor , brasileiro,
casado, portador de RG n ° e CPF n° , residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, do outro lado, a empresa, , com sede na _ ,
inscrita no CNPJ/MF sob n.° , neste ato representada pelo Sr. , Cl- ___^_ , CPF ,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem pactuar o presente contrato, referente a TOMADA DE PREÇOS n°
005/2018, cuja celebração foi autorizada pelo processo administrativo n° 006/2018, e que se regerá pelo disposto na Lei n°8.666/93, e
suas alterações, resolvem celebrar o presente contrato de obras e serviços de engenharia , que independentemente de transcrição
integra o presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas

1.0-CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contratação de empresa especializada para Execução da 2" Etapa das Obras de Implantação de
Pavimentação em Paralelepípedo em ruas da Comunidade de M u ca m b o, neste Município, Objeto do CTR n°
850209/2017/MCIDADES/CAIXA - Operação 1043834-54 - Programa de Planejamento Urbano, conforme especificações
contidas no Anexo l deste Edital.
1.2- Para desenvolver as atividades a CONTRATADA deverá executar o objeto de acordo com o memorial descrito e planilha
orçamentaria apresentado pelo Município.

2.0-CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela CEF - Caixa Económica Federal,
devidamente atualizado (Lei N° 8.036/90);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a apresentação de Certidão de Quitação de
Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente;
c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal;
d) Certidão Negativa da Justiça do Trabalho;
e) Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.

\- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total de R$ _ , para prestação dos serviços ora
contratados considerando o preço vencedor ofertado e que representou o menor desembolso para o Município, na forma da proposta
vencedora que é parte integrante deste contrato.

2.3- A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com a execução do serviço.

2.4- O pagamento dos serviços será efetuado em até 1 5 (quinze) dias após apresentação da fatura, e da ART acompanhada do Boletim
de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria de Obras atestadas pelo executor do contrato.

2.5- Nenhum pagamento será efetuado à lícitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplència, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correçao
monetária (quando for o caso).

2.6- A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho não autorizará nenhum pagamento à Contratada antes de paga ou relevada a
multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses efetuará a retenção nas
faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.

2.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença a
qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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2.8- Os pagamentos referente a execução das obras será realizado por intermédio de cheque emitido pela Prefeitura Municipal de
Tabocas do Brejo Velho-BA ou depósito em conta corrente da empresa.

2.9- Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data
de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

3.0-CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
3.1- O presente contrato será executado de forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os
serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos em conformidade com o edital, projetos, especificações fornecidas pela
PMTBV/BA, e Normas Técnicas da ABNT, segundo o disposto nos arts. 6° e 10 da Lei n° 8.666/93, e por profissionais habilitados
conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.
3.2- Apresentação da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução, junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia CREA, até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço para o início da Obra.
3.3- O presente Contrato é de execução contínua e ininterrupta, até a conclusão do objeto.

KO-CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
4.1- Este contrato tem um prazo de execução dos serviços de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviço,
podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos Parágrafos 1° e 2° do Artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.
4.2- O prazo de vigência será de 06 (seis) meses, contado a partir de sua assinatura.
4.3- O prazo para início das obras e serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva
Ordem de Serviço.
4.4- As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, conforme art. 73, I, "a" da Lei
8.666/93.
4.5- As obras/serviços serão recebidas definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto
aos termos contratuais, conforme art. 73,1, "b" da Lei 8.666/93, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
4.6- A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8.666/93, das demais normas jurídicas
aplicáveis, na forma do edital e anexos.

5.0-CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal pertinentes ao objeto desta licitação;

Será da CONTRATADA a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de acidentes causados por motivos de ordem
técnica e operacional, bem como pelo descumprimento de compromissos assumidos com terceiros;

ÍDeverão ser obedecidas as normas da ABNT aplicáveis à execução do objeto às quais deverá ser apresentado um projeto contendo
critérios e parâmetros utilizados, indicando o nome do responsável técnico pela elaboração deste, com o devido registro no CREA;

Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato por sua
conta, na forma do Artigo 75 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

A CONTRATADA deverá deixar explicitada no contrato firmado com os terceiros interessados a interveniência do Município de
TABOCAS DO BREJO VELHO;

Apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia;

Prestar os serviços nos prazos que serão estabelecidos pela contratante, solicitados através da ordem de serviço, acompanhado de
Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado neste edital;

Para pagamento do 1SS, prevalecerá o local da prestação dos serviços;

Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da obra e/ou serviço
contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias
devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que a prestação dos serviços foi em desacordo com as especificações e, em decorrência
desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao Município de TABOCAS DO BREJO VELHO, o reparo dos equipamentos e
estruturas ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira responsabilidade do fornecedor, nos termos da lei pertinente.

///// >ç^ ./̂
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Assumir, integralmente todos e quaisquer ónus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista, sem
repassá-las sob qualquer hipótese a CONTRATANTE.

Efetuar, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos incidentes sobre sua atividade, e/ou sobre a execução do objeto do
presente contrato, bem como, respeitar todas as Leis Federais, Estaduais e Municipais, inclusive as obrigações sociais,
prevídenciárias, trabalhistas e do meio ambiente.

Efetuar o pagamento de seus empregados em qualquer hipótese, e ainda que não haja liberação das faturas mensais dos serviços
prestados, arcando, pois, com todos os custos e despesas para a fiel execução deste contrato.

Atender com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, bem, como, sobre a não execução de serviços,
providenciando sua imediata correção, sem ónus para a CONTRATANTE.

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 pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas.

IA Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.0-CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
- Dar ciência à CONTRATADA se quaisquer modificações ocorrerem neste contrato.

6.2- Efetuar todos os pagamentos oriundos da execução deste contrato conforme aqui pactuado.

7.0-CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÃO

7.1- A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser procedida através de termo aditivo
assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.° 8.666/93.
7.2- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela CONTRATANTE, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultantes de
acordo celebrado entre a contratante, de acordo com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93.
7.3- A CONTRATADA se obriga a realizar suas atividades utilizando profissionais especializados, em número suficiente, cabendo-
lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os negócios jurídicos e que lhe atribua
responsabi l idades, com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível.
7.4- A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que este tiver, decorrentes de:
7.5- Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou institucionais, causados pela
CONTRATADA, ou seus prepostos na execução do objeto do presente contrato.

f 7.6- As despesas acima citadas deverão ser reembolsadas através de desconto sobre os valores faturados, limitados a um percentual,
por fatura, de até 60% (sessenta por cento), do valor total da mesma. Caso haja saldo, deverá ser deduzido de faturas subsequentes.

8.0-CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO -
BAHIA através de Executor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei N° 8.666/93, a quem compete acompanhar a
execução dos trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

8.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo
com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua
missão.
8.3- A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato,
dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
8.4- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A
Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de
multa, a indicação do seu valor.
8.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
8.6- A ação e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do
objeto deste Edital.
8.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de^nspeção, verificação e controle a serem
adotados pela CONTRATANTE.
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8.8- A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no cumprimento
dos seus encargos.

9.0-CLÁUSULA NONA - SANÇÕES
9.1- A CONTRATADA, sujeitar-se-á no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, sem prejuízo de sanções
civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.° 8.666/93, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucionais.
9.2- Quanto ao Prazo de Execução da Obra:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) a partir do 6° (sexto) até o limite do 10° (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da
obrigação a partir do 11° (décimo primeiro) dia de atraso.
9.3- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87,1, I I I e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado,
a Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
9.4- Se a CONTRATADA recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da
feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:

>9.5- Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
9.6- Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS
DO BREJO VELHO, por prazo de até 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública;
9.7- As multas, eventualmente impostas à CONTRATADA, serão automaticamente descontadas da fatura a que fizer jus, acrescida de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe-á
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua ultima intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não
sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na Dívida Ativa do
Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judiciai da multa;
9.8- As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato punível venha causar ao órgão;
9.9- Somente será concedida prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, no todo ou em parte, caso a empresa efetivamente
demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato superveniente imprevisível ou de difícil previsão, impeditivo da execução no
prazo estipulado na proposta;
9.10- Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.

10.0 CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1- A inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas e as previstas na Lei 8.666/93.
10.2- A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII

te XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
10.3- Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe direito à CONTRATADA
qualquer indenização.

11.0-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESILIÇÃO
1 1 . l - A resilição do presente contrato se dará por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada.

12.0-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO.
12.1- É expressamente vedada a terceírização dos serviços, cessão, transferência, ou qualquer outra forma de sub-contratação de
mão-de-obra, sob pena das sanções previstas no item 24 do edital.

13.0-CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES
13.1- A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de mão-de-obra,
necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de
seus empregados, prepostos ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a CONTRATANTE ou a terceiros.
13.2- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ónus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista,
previdencíária ou securitária e decorrentes.
13.3- Da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.
13.4- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.

14.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
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14.1- Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou índireta do
presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
14.2- O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturatnento de serviços, deverá ser retido na fonte pagadora, por se tratar de
responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da fatura.
14.3- As contribuições previdenciárias serão retidas na fonte, conforme disposto no Decreto 3.048 de 06/05/1999, regulamentado pelo
Capítulo V, artigos 99 a 129 da Instrução Normativa 71 de 10/05/2002, alterada pela Instrução Normativa 80 de 27/08/2002.
14.4- A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos,
inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.
14.5- Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente
excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA.

15.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
15.1- Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato,

Uai faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

16.0-CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
16.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta das Dotações especificadas no presente exercício para
pagamento da primeira etapa dos serviços e no exercício seguinte à conta da Dotação própria prevista na Lei Orçamentaria anual para
pagamento do restante da obra:
Órgão: 02.07.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos;
Ativ./Proj: 15.451.006.1013 - Pavimentação, Calçamento e Urbanização de Vías e Logradouros;
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações;
Fonte de Recursos: 0124 / Ministério das Cidades / Caixa Económica Federal, através do (CTR n° 850209/2017.
Fonte de Recursos: 0100 / Recursos Próprios.

17.0-CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

18.0-CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
18.1- Fica eleito o foro da cidade de Serra Dourada, Estado da Bahia, como competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias de igual teor.

^TABOCAS DO BREJO VELHO - BA, de de

Prefeito Municipal

Empresa Contratada

TESTEMUNHAS:

l
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(PAPEL TIMBRADO)

ANEXO X
TOMADA DE PREÇO 006/2018

À
Prefeitura Municipal de Tabocas do B. Velho
Tomada de Preço - 006/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante legal), como representante legal da empresa (nome e identificação
completa) doravante denominado licitante, para fins do disposto no Edital n° /2018, declara sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade Tomada de Preços n° /2018
foi elaborada de maneira independente pela (Empresa / 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 Tomada de Preços n° /20I8, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de n° /2018 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços n°

/2018 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 Tomada de Preços n° /2018 quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n° /2018 não será,

|no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da Tomada de Preços n° /2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n° /2018 não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura
Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, 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.

(local e data)

(assinatura,
Nome e

cargo do representante legal)
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ANEXO XI

CÓPIA DO CONTRATO DE REPASSE
CTR n° 850209/2017/MCIDADES/CAIXA
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Grau de Sigilo

#PÚBLíCO

CONTRATO DE REPASSE N° 1043834-54/2017/MCIDADES/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONÓMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO
DE TABOCAS DO BREJO VELHO,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO PLANEJAMENTO
URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, têm, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação, Decreto
n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto n° 6.170, de 25 de
julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30
de dezembro de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentarias vigente, Diretrizes Operacionais
do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS)
firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Económica Federal e demais normas que
regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma
ajustada a seguir:

v

SIGNATÁRIOS

l - CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério
das Cidades, representada pela Caixa Económica Federal, instituição financeira sob a
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 6
de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 28 de março
de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificação publicada no DOU de
05/04/2013, e alterado pelo Decreto n° 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, publicado no
DOU de 27/02/2014, com sede no Setor Bancário Sul. Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF,
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União,
nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por NELSON
ANTÓNIO DE SIQUEIRA, RG n" 3124961, expedido por SSP/MG. CPF n° 546.293.576-
53, residente e domiciliado em Rua Princesa Leopoldina, 803, Bairro Sandra Regina,
Barreiras/BA., conforme e , doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

l
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 /

C;IÍ\:I.L;I)\)

27.94! v010 micro
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II - CONTRATADO - MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, inscrito no CNPJ-
MF sob o n° 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo respectivo Prefeito
Municipal, Senhor HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, portador do RG n° 0370327470
expedido por SSP/BA, e CPF n° 378.672.615-91, residente e domiciliado em Rua
Presidente Dutra, N°46, QD 03, Centro- CEP; 47760-000- Tabocas do Brejo Velho-BA.
doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Implantação de pavimentação em paralelepípedos em ruas no município de Tabocas do
Brejo Velho-BA - Bairro de Mucambo.

II - MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO
Tabocas do Brejo Velho - BA.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
( x ) Não ( )Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse - Condições Gerais.

IV - CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não ( x ) Sim
Documentação: Técnica de Engenharia.
Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 (um) mês.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Recursos do Repasse da União R$ 493.100,00 (quatrocentos e noventa e três mil e cem
reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais).
Nota de Empenho n° 2017NE803319, emitida em 25/08/2017, no valor de R$ 493.100.00
(quatrocentos e noventa e três mil e cem reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 1545120541D730001.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência n° 0783, conta n° 006.00647181-9.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 29/12/2017.
Término da Vigência Contratual: 5 de Março de 2020.
Prestação de Contas: até 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou
conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: OjBOO 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

c;i i \;t.LMi\r
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Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentação
da prestação de contas.

VII -FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia.

VIII -ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: PCA MUNICIPAL -S/N -
CENTRO - CEP 47760-000 - Tabocas do Brejo Velho - BA.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Av. Prof. Guiomar Porto,
94, 1o andar, Ed. Génesis, Centro - 47,800-260.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrónico do CONTRATADO: .
Endereço eletrónico do CONTRATANTE: sr3678ba@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 - O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convénios e Contratos de
Repasse (SICONV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de
transcrição.

1.1 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das
Condições Gerais deste Contrato, bem como á análise favorável pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado,
uma única vez. por igual período:

1.1.2 O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este
Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no
prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a
rescisão de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse,
são obrigações das partes:

2.1 - DA CONTRATANTE
3

SAC CAIXA; 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726/2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
e ni\}i.guv.hr
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I. analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas
selecionadas;

II. celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extraio, no Diário Oficial
da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso;

III. acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se
para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;

IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula
Quinta deste Instrumento;

V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma
disposta na legislação;

VI. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do
presente instrumento;

VII. analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos,
submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento
de taxa de reanálise;

VIII. verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à
documentação no que íange: a contemporaneidade do certame, aos preços do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis,
ou registro no SICONV que a substitua;

IX. aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Cláusula Quinta;

X. verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando se
tratar de obras e serviços de engenharia;

XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;

XII. divulgar em sítio eleírônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XIII. fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua
competência especifica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorização judicial;

XIV. notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV,
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da
execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do órgão
responsável pelo instrumento;

XV. notificar o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quando não apresentada a
Prestação de Contas dos recursos aplicados, ou quando constatada a má aplicação

4
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

cuKu.Knv.hr
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dos recursos públicos transferidos, instaurando, se for o caso, a competente Tomada
de Contas Especial;

XVI. receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação no prazo
fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o
caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

XVII. solicitar á instituição financeira aíberganíe da conta vinculada a devolução imediata
dos saldos remanescentes dessa conta especifica do instrumento para a conta única
do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis,

XVIII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de
paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de rnodo a evitar sua
desconíinuidade;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execução do objeto, registrando no SICONV os aios que por
sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados.

2.2-DO CONTRATADO

I. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão,
os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu
Orçamento;

II. observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria,
nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em
montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeío do Contrato de Repasse;
V. elaborar os projeíos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda

documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações
de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços
com a respectiva ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados.

VII. Apresentar ao CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia.

VIM. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos
produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios
que possam comprometer a fruição do beneficio pela população beneficiária, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
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IX. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situações de vulnerabilidade económica e social, informando à
CONTRATANTE sempre que houver alterações;

X. realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo
regime de execução indireta, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentação, e
demais normas pertinentes à matéria, assegurando a correção dos procedimentos
legais, a suficiência do projeto básico, da planilha orçamentaria discriminativa do
percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo
deíalhamento de sua composição;

XI. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF - Contrato de
Execução e/ou Fornecimento de Obras, Serviços ou Equipamentos.

XIII. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do património gerado por
estes investimentos;

XIV. no caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997,
facultada a notificação por meio eletrõnico;

XV. operar, manter e conservar adequadamente o património público gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à
consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVIL fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XVIII. prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à
formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas e
informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema,
mantendo-os atualizados;

XX. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,
irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato ã CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extraio do edital de licitação, o preço estimado pela
Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por
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cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da
fiscalização de obras, e os boletins de medições;

XXII. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o
recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convénio,
possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e
denúncias;

XXIII. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeío do instrumento
se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro
de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca
do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República;

XXIV. ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Gerai da União.

XXV. adotaro disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, relativamente
à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com
mobilidade reduzida;

XXVI. compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVII. prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou
serviço, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c a Súmula n° 258
do Tribunal de Contas da União;

XXVIII. nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas
licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia,
bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°
5.450, de 31 de maio de 2005, preferencialmente a sua forma eletrõnica, devendo ser
justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilização;

XXX. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa
vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa
obrigação;

XXXI. registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas
propostas das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e
inexigibilidades;

XXXII. inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do
Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
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servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXIII. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de março de 2010;

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo
vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiça;

XXXVI. apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo
informações sobre a execução fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como
da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o cronograma
de desembolso estabelecido;

XXXVII. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XXXVIII. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e o nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional̂ , com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensão da
liberação dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral
n° 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as limitações impostas pela Eleitora! n° 9.504, de 30 de setembro de
1997;

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto
contratual por consórcios públicos;

XLI. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual
ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições contidas na
Cláusula Sétima deste Instrumento;

XLII. autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatária para que solicitem junto à instituição
financeira albergante da conta vinculada, a transferência dos recursos financeiros por
ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso
os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento
e oitenta) dias;
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XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVI l .

XLVIII.

XLIX.

L.

LI.

Lll.

Llll.

LIV.

LV.

21

autorizar ao CONTRATANTE solicitar, à instituição financeira albergante da conta
vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a
devolução dos recursos no prazo previsto;
estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos
órgãos de controle, por se tratar de recurso público;
dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de
controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a
transferência, quando houver;
divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bern como a causa da devolução, nos casos de não execução total do
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o
detalhamento da aplicação dos recursos/, bem como as contratações realizadas para
a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela
inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Convénios.
indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização;
responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e
atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na
execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;
tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de
Repasse;
transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo
condicionante para aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o
item de investimento de regularização fundiária;
apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente,
sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas Final, caso a
operações seja de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos
urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;
estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à
metodologia implicará a rescisão contratual e a não liberação dos recursos
contratados bem corno a devolução dos recursos eventualmente já sacados, no caso
de operações de Plano Diretor, Risco e Regularização Fundiária;
estar ciente que a liberação da última parcela fica condicionada à comprovação da
regularização efeíiva da situação da delegação ou concessão firmada entre o
município e o prestador dos serviços, no caso de operações do Programa Serviços
Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da regularidade da delegação e
concessão for apresentada por termo de compromisso;
garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a
manutenção e a operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e
tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, de coleta
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de esgotos pluviais, de pavimentação pública e de rede de distribuição de energia
elétrica e iluminação pública, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 _ A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 - O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item
V das CONDIÇÕES GERAIS de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas
na legislação vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano
de Trabalho à conta de recursos alceados em seu orçamento.

3.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 - Recursos adicionais necessários á consecução do objeto do presente Contrato de
Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 -• Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de
tarifas bancárias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4 O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da
CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 - A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o
crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria
Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 e do Gestor do Programa.

4.2 - Eventual execução do objeío realizada antes da autorização da CONTRATANTE
não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização
acima disposta.

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de inicio de objeto e a
liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar
no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI. alínea "a" da Lei n° 9.504/97.
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CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização do CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de
responsabilidade atribuída ao CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação
aplicável;
II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - a regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV - o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas.
V - a conformidade financeira

5.2 O CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de
ordern técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 {quarenta e cinco) dias para saneamento
ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por" igual
período.

5.3 O CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário,
ensejando registro de inadimplència no SICONV e imediata instauração de Tomada de
Contas Especial.

5.4 - A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de
acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada sob
bloqueio, após eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4,1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

l - exceto nos casos de instrumento com parcela única, o valor do desembolso a ser
realizado pelo Gestor do Programa ou pela mandatária referente à primeira parcela, não
poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento;
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II - a liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada ao:

a) envio pela mandatária e homologação pelo Gestor do Programa da Síntese do Projeto
Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços
e engenharia enquadrados nos incisos II e III do art. 3° da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424/2016;

b) conclusão da análise técnica e aceite do processo liciíatório peio Gestor do Programa
ou mandatária; e,

III - a liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mínimo 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em
consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução
estabelecido no referido processo licitatório.

5.7 - É permitido o adiantamento de parcelas no regime de execução direta na forma do
cronograma de desembolso aprovado, sendo vedado nos casos de execução de obras e
serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 3° da Portaria MPDG/MF/CGU n°
424/2016, ficando a liberação das parcelas subsequentes condicionada à aprovação, pela
CONTRATANTE, de relatório de execução com comprovação da aplicação dos recursos
da última parcela liberada.

5.8 - Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias
da liberação da primeira parcela o instrumento deverá ser rescindido, sendo vedado,
também, o início de execução de novos instrumentos e a liberação de recursos para este
CONTRATADO.

5.9 -~ A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá
condicionada a:

I - a emissão da autorização para início do objeto;
II - a apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III - o atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424/2016;
IV - a comprovação do aporte da contrapartida pactuada para a etapa correspondente;
V - a comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA.
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5.9.1 O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar no SICONV o
relatório de fiscalização referente a cada medição

5.9.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos

5.9.3 - A execução fisica será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424/2016.

5.9.4 - A aferição da execução do objeto. suas metas e fases ou etapas será realizada
por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 - A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com
determinação especifica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhes, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas
em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016,
vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 - A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

13
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7.2 •• Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I - a destinação do recurso;
II - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta
bancária de titufaridade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) na execução do objeto pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por regime
direto;
c) no ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta
bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e
observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador
de serviços.

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para
despesas efetuadas em período anterior ou posterior á vigência do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de
poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, ou em
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada
em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo
menor que um mês.

7.5.1 - A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de
regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o
prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a um mês.
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7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de
contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que
comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicações financeiras, deverão ser restituídos à UNIÃO FEDERAL, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do
responsável.

7.6.1 - A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos
recursos transferidos e da contrapartida prevista, independente da época em que foram
aportados, devendo, nos casos em que incida exclusivamente sobre o repasse ou a
contrapartida, ser devolvido apenas ao ente titular do valor remunerado.

7.6.2 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, o CONTRATANTE
solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos
saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

7.7 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilização de recursos;
b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas
parcial ou final;
d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;
e) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposições do contrato celebrado,

7.7.1 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "a", os recursos que permaneceram na
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da
vigência do Contrato de Repasse.
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7.7.2 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos
do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigência
contratual.

7.7.3 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b", em que a parte executada não
apresente funcionalidade, a totalidade dos recursos liberados devem ser devolvidos
devidamente atualizados. conforme exigido para a quitação de débitos para corn a
Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% (um por cento)
no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será
verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de
1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do
Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "c", os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

7.7.7 - Na hipótese prevista no itern 7.7, alíneas "d", será instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia •• SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos,
acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos
recursos à Conta Única do Tesouro Nacional.

7.8 - Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização
referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias
compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL
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8 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que
vinculados à finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 - O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo ã CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das
ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in
loco com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades
desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e do
CONTRATANTE, promover a fiscalização fisico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e
de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos
instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas
situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação
da despesa.

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem
contabilizados, ã disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.
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10.1.1 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos á CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 - A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua
apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no
mercado financeiro, atuaíizados pela taxa SELIC.

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação
de contas nem devolva os recursos nos termos do itern anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrará a ínadimplência no SICONV por omissão do
dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica, para fins
de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras
medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 -- Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmado pelo seu antecessor.

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à
CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o
impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do património público.

11.3-2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do
antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão
a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para
análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS

12 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA é responsável pelas despesas
extraordinárias incorridas no âmbito desse instrumento, quando solicitar:

a) reanálise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de
trabalho social, quando houver;
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b) vistoria de etapas de obras não previstas originalmente;
c) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de

responsabilidade do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo
da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos
os atos e fatos relacionados direta ou indiretameníe com o Instrumento pactuado, bem
como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios
insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar
as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado
da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de
contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES
PROMOCIONAIS

\4 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo

fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorização da
CONTRATANTE para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos
recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

14.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no § 1°
do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos
financeiros, observadas as limitações impostas peta Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro
de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA
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15 - A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á
no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação
mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato
superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENUNCIA

16 - O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua
vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e demais normas pertinentes à matéria.

16.1 - Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

I - a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - a inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da
primeira parcela, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
III - a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tornada de
Contas Especial.

16.1.1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituídos à União Federai devidamente corrigidos, ensejará a
instauração de Tornada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 - A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi
considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17.1 •• Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de
Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO
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18 - A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua
programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência
fixado no Contrato de Repasse, será feita por meio de Termo Aditivo e será provocada
pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, mediante apresentação das
respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da
sua vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da
CONTRATANTE.

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de
atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será
promovida "de ofício" peia CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão
unilateral exclusiva do Gestor do Programa.

18.3 - É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAÇÕES

19 - Ao CONTRATADO é vedado:

I. reformular os projeíos de engenharia das obras e serviços já aceitos pelo
CONTRATANTE;

II. reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso í do
Artigo 3° da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424/2016;

III. realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado público, integrante de quadro de

pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta. salvo nas
hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Direírizes
Orçamentarias;

V. utilizar, ainda que em caráíer emergência!, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

VI. realizar despesa em data anterior á vigência do instrumento;
VII. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere ás multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos
pelo CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado.

IX. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escoíar, quando
for o caso;
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X. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizes promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

XI. pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de
economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria,
assistência técnica ou assemelhados;

XII. aproveitar rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de trabalho
pactuado;

XIII. computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro
como contrapartida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA
COMUNICAÇÕES

DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS

20 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de
Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas
como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou
correspondência eletrônica, com comprovante de recebimento, nos endereços descritos
no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 - Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAISA

para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado
pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais,
em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do
original

Barreiras _
Local/Data

Assinatura do
Nome; Nelson Arton
CPF: 546.293.576-53

29 de Dezembro de 2017

TANTE
de Siqueira

Assinatura do CONTRATADO
Nome; Humberto Pereira da Silva
CPF: 378.672.615-91

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
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