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EDITAL DE LICITAÇÃO n° 026/2018

CONVITE
NÚMERO 005/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, através de
sua Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar as 9:00 (nove) horas do dia 26.09.2018, na sede da
Prefeitura Municipal, situada à Praça Municipal n° 86 - Centro, na cidade de Tabocas do Brejo Velho
- Bahia, a Licitação na modalidade de CONVITE n° 005/2018, no regime de empreitada por preço
global, do tipo menor preço global, tendo como objeto: Contratação de empresa para execução de
Obras de pavimentação em paralelepípedos, na complementação da pavimentação das ruas
Primavera e entorno do Aeroporto, sede deste Município, conforme Edital:

1 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

1.1- Não será admitida a participação de empresas em consórcio, ou que nomeiem um mesmo
representante.

1.2- Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido consideradas
inidôneas e/ou suspensas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou
Indireta da União, Estados e Municípios.

1.2.2 - É condição indispensável para participação neste certame, o cadastramento prévio das
empresas junto a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, em até 24 (vinte e quatro) horas
antes da data e hora de recebimento das propostas.

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

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

1.3 - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.

1.4 - Caso seja necessário o acréscimo ou supressão dos quantitativos de seu objeto, deverá ser
obedecido às disposições contidas no Art.65 da Lei 8.666/93.

1.5 - Esta licitação poderá ser revogada ou anulada pela PREFEITURA, nos termos previstos no
Art.49da Lei 8.666/93.

1.6 - Quaisquer esclarecimentos referentes à presente licitação, deverão ser requeridos, por escrito,
à Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA, no horário das 8:00 às 12.00, até 02 (dois)
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dias antes da data do recebimento das propostas. A Comissão deverá se manifestar sobre os
eventuais pedidos de esclarecimentos até 01 (um) dia antes do recebimento das propostas.

2 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

2.1- Na data, horário e local estabelecidos neste Edital, em sessão pública, será realizado o
procedimento licitatório, com a participação dos representantes legais dos licitantes.

2.1.1- Quando o licitante se fizer representar por sócio ou dirigente, este deverá apresentar cópia
autenticada do Contrato Social, Estatuto ou ato de investidura dos representantes legais, juntamente
com o documento de identidade.

2.1.2- Quando o licitante se fizer representar por procurador, este deverá apresentar documento de
identidade e procuração em papel timbrado, firmada por pessoa legalmente habilitada e com firma
reconhecida em tabelionato, outorgando amplos poderes de decisão ao credenciado, inclusive para
interpor e desistir de recursos, apresentando documentos da habilitação e proposta da empresa
licitante.

2.1.2.1 - A procuração ou o documento de credenciamento deverão ser entregues em envelope
próprio e separado, no ato da entrega dos envelopes habilitação e proposta financeira, devendo ser
apreciado antes da abertura dos mesmos.

2.1.3- No caso de representante de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada a prova de
permanência legal no país.

2.1.4- Será admitida a participação de apenas um representante de cada empresa licitante. O
representante que não comparecer a alguma reunião devidamente marcada pela Comissão, a sua
ausência implicará na concordância com as decisões tomadas, não lhe cabendo, sob nenhuma
hipótese, o direito de impugnação ou recursos.

2.2- Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificação de todos os licitantes,
não será permitida a participação de retardatários.

2.3- O Processamento de licitação obedecerá ao disposto no Art.43 da Lei n° 8.666/93, a saber:

2.3.1- Abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação dos licitantes credenciados,
e sua apreciação;

2.3.2- Devoluções dos Envelopes - Proposta de Preços, fechados, aos licitantes inabilitados, desde
que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

2.3.3- Abertura do Envelope - Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, desde que transcorrido
o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento
dos recursos interpostos;

2.3.4- Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e com os preços
correntes no mercado, e desclassificação das propostas desconformes, incompatíveis, ou
inexequíveis, na forma do Art. 48, II, da Lei n° 8.666/93.

2.4- Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão.
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3 - HABILITAÇÃO
3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
3.1.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.
3.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato sócia! em vigor, alterações caso houver, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais.
3.1.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada no Item 3.1.2 acima.
3.1.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades civis acompanhado de prova da diretoria em exercício, ou na Junta
Comercial.

3.2 - REGULARIDADE FISCAL
3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
3.2.2 - Prova de Regularidade junto à Secretaria da Receita Federal (SRF).
3.2.3 - Prova de regularidade de débito para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
3.2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova
equivalente, na forma da lei.
3.2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante.
3.2.6 - Certidão Negativa da Justiça do Trabalho, vigente na data de abertura do certame.
3.2.7 - Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da CF/88.

3.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.3.1 - Comprovar capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado.
3.3.2 - Balanço Patrimonial do último exercício financeiro, devidamente registrado na Junta
Comercial.

3.4 - C-JALIFICAÇÃO TÉCNICA
3.4.1 - Comprovação de Registro da Licitante e do seu Responsável Técnico, na entidade
profissional competente em qualquer das regiões do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CREA,
3.4.2 - Apresentação de atestado de capacidade técnica, com desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, emitido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante.
3.4.3 - 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;
3.4.4 - Atestado de Visita ao Local das obras e serviços, expedido pela Prefeitura Municipal de
TABOCAS DO BREJO VELHO através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
3.4.4.1 - A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia antes da data do certame, desde que
agencia junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
3.5 - Os documentos descritos acima deverão ser apresentados em original, ou por qualquer
processo de cópia autenticada, seja por tabelião de notas ou membro da Comissão de Licitação, no
ato dj abertura da licitação, ou publicados em órgão da Imprensa Oficial, e a declaração de
recebimento deste convite, conforme modelo no Anexo II.

4 - PROPOSTA DE PREÇOS

4.1- A oroposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo a via original
devidamente assinada, datílografada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, EM PAPEL TIMBRADO
DA E ' < >RESA, endereçada à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com a descrição em sua
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parte externa do nome ou Razão Social do licitante, a modalidade e n° da licitação, e a expressão
"PROPOSTA DE PREÇOS".

4.2- A nroposta de Preço deverá ser datilografada ou por computador sem emendas, rasuras ou
entre! • ' as, conforme modelo constante do Anexo II, e deverão conter:

a) r r_'_ão Social da empresa, endereço, telefone e telefax;
b) Kúmero do CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal;
c) Número da Carta Convite e objeto da mesma;
d) Preços unitários e valor estimado global, em moeda nacional, prazos, condições de

pagamento, de acordo com o previsto neste Edital;
f) V Cidade da proposta - não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
g) ' claração de que nos preços apresentados estão incluídas todas as despesas relativas a

trans e, impostos, taxas, e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento do objeto
dest .ação, constituindo-se na única remuneração devida PREFEITURA;

4.3- O i preços apresentados são definitivos, não sendo aceito qualquer alteração posterior, por
qual^ii-r meio, informando engano, erro ou omissão do responsável ou de seus funcionários.

5 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1- S< -í considerado vencedor desta licitação o licitante que apresentar as propostas de acordo
com specificações deste Edital e oferecer o menor preço global estimado.

5.2- Ap '^s apreciação das propostas pela Comissão Permanente de Licitação, a documentação será
encaíiv;-.hada para deliberação da autoridade competente quando à homologação e adjudicação do
objeto c'3 Licitação.

5.3- /' n assinatura do instrumento contratual, poderá a autoridade competente excluírem licitantes,
em c! ncho motivado, sem direito a indenização e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência
do faí ju circunstância anterior ou posterior ao julgamento da Licitação que revele inidoneidade ou
falta c! • capacidade financeira, técnica ou administrativa.

5.4- l! .vendo igualdade entre duas ou mais propostas a comissão adotará como critério de
desempate, sucessivamente, os serviços:

a) P oduzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
b^ ' duzidos no país;
c' jzído, ou prestados por empresas brasileiras;
d, ..teio.

5.5- As dúvidas, reclamações e impugnações que porventura surgirem durante as reuniões serão
regisírr.Jas em atas, e decididas a critério do Presidente da Comissão na própria reunião, ou
deixo • para posterior deliberação, comunicando-se o resultado aos interessados.

5.6 - ' -rrendo divergência entre valores e seus respectivos extensos, prevalecerão estes últimos.
5.7 - aso de divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o primeiro, e nesta
hipóí . a Comissão recalculará o total corretamente para poder efetuar o julgamento.

6-RECURSOS
6.1- Os recursos relativos a esta licitação, serão formalizados de acordo com as disposições do
CAPi, : O V - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, da Lei n° 8.666/93.
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6.2 - Oualquer impugnação quanto ao teor deste Edital, que esteja em desacordo com as
dispr^; ~^s da Lei 8666/93, deverá o licitante fazê-lo até 03 (três) dias úteis antes da data fixada
para ; :tura dos envelopes de habilitação, devendo a Comissão Permanente de Licitação julgar e
resp' ?r a impugnação em até 01 (um) dia útil antes da abertura dos envelopes de habilitação.

6.3 - .~'iirá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-os aceito sem
objeç venha a apontar, depois da abertura das propostas, falhas ou irregulartdades que o
viciarr i, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recursos.

6.4 - Não serão admitidos recursos sobre fatos não apontados em atas, nem aqueles interpostos
fora d razo.

7 - PRAZO DE ENTREGA

7.1 - s serviços hora licitados terão início no ato da assinatura da Ordem de Serviços e termino em
até 1 (cento e cinquenta) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro, com supervisão da
Secrc :^ Municipal de Infra - Estrutura.

7.2 - O contrato a ser firmado terá o prazo de duração de até 150 (cento e cinquenta) dias, iniciando-
se a parti; da data da assinatura do mesmo.

7.3 - Os ^ervicos somente serão recebidos, se, atendidas as especificações contidas neste Edital, e
medhnte vistoria pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho.

8-PAGAMENTOS

8.1 - Os nigameníos serão efetuados semanal ou quinzenal, de acordo com as medições emitidas
pela Secr \aria de Obras, e mediante relatório detalhado pela Contratada dos serviços efetivamente
entregue? no período findo devidamente conferido e aprovado pela Secretaria de Obras e também
pelo Cor role Interno, e mediante a apresentação do respectivo documento fiscal emitida pela
Coní'atafi.1, preenchidos corretamente.

8.2 - As faturas deverão ser apresentadas até o 1° (primeiro) dia útil seguinte ao período de medição
dos s^-v^os e os pagamentos serão efetuados conforme descritos no item anterior.

8.3 - A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Ba poderá deduzir de qualquer pagamento,
de pleno direito, os valores correspondentes a qualquer ónus decorrentes da execução do contrato.

8.4 - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais

9 - REVISÃO DE PREÇOS
9.1 - Os preços contratados serão fixos e sem reajuste.

10-CONTRATAÇÃO

10.1 - O rdiudicatário da presente licitação será convocado para assinatura do contrato, na forma da
Lei, após a homologação, devendo comparecer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da
data da convocação.
10.2 - O ;->razo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado
pela par: durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura
Municipal ^e Tabocas do Brejo Velho - Bahia (Art. 64, parágrafo 1°, da Lei n° 8.666/93).
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10.3 - Poderá a Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO, quando o licitante
convocado deixar de comparecer para assinatura do contrato no prazo de 02 (dois) dias a contar de
sua convocação, convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo e igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando aos preços
atualizados de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação independente da Comissão
previstas no Art. 81 da Lei n° 8.666/93.

10.4 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

10.5 - O Contratado não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato.

10.6 - As despesas com a contratação decorrente desta licitação correrão por conta das seguintes
Dotações Orçamentarias:
Unidade: 02.07.000 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos;
Projeto Atividade: 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; 0100 / Recursos
Próprios;

10.7 - Os recursos financeiros necessários à execução do objeto do contrato serão próprios do
tesouro municipal.

11 -PENALIDADES

11.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de 10(dez) dias
contados da data de sua convocação ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
global da proposta.

11.2 - Em caso de inadimplemento de suas obrigações, ficará a contratada sujeita às penalidades
previstas no Capitulo IV - Seção II - Das Sanções Administrativas, da Lei 8666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipulada multa de mora 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso na execução do objeto do contrato.

12-RESCISÃO

12.1 - A rescisão do contrato será efetuada conforme disposto no Capítulo III - Seção V - Da
Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei n° 8.666/93.

13 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 - Caberá a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos procederem à fiscalização,
acompanhamento e recebimento das obras e serviços a serem executados.

13.2 - Poderão ser recusados os serviços que estejam em desacordo com as especificações e
condições deste Edital e das propostas apresentadas, inclusive quanto à qualidade dos materiais a
serem utilizados.
13.3 - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas, os serviços que
vierem a ser recusado.

13.4 - Será o Objeto desta licitação considerada recebido como definitivo, após vistoria pela
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Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

14-DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 - Este Edital, a proposta da contratada, o parecer da Comissão e todos os elementos que
serviram de base à licitação, serão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

14.2 - Após a abertura dos envelopes das propostas, não serão aceitas desistências, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão que deverá, obrigatoriamente,
transcrevê-lo em ata.

14.3 - Fica assegurado à PREFEITURA alterar, no todo ou em parte, as condições deste Edital, as
especificações e qualquer exigência pertinente a este CONVITE, desde que seja feita divulgação,
pela mesma forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação das propostas.

14.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
Tabocas do Brejo Velho, o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da
abertura dos envelopes, falhas ou irregularidade que porventura o viciarem, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.

14.5 - Ficam fazendo parte integrante do presente Edital os anexos seguintes:
Anexo l -Termo de Referência/Projeto Básico;
Anexo II - Declaração de recebimento do Convite;
Anexo III - Modelo da Proposta;
Anexo IV- Planilha Descritiva dos Serviços;
Anexo V - Minuta do Contrato;
Anexo VI - Carta de Credenciamento;
Anexo VII - Declarações.

14.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Serra Dourada - Bahia, para dirimir as dúvidas ou questões
oriundas do Contrato a ser assinado entre o Licitante vencedor e a Prefeitura, renunciando as partes
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15 - MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

Joaquim José Marques da Silva- Presidente
Cadidja Cibelle Silva Nogueira - Relator
Carlos Eduardo de Almeida Araújo - Membro

Tabocas do Brejo Velho, 18 de setembro de 2018.

UMBERTfl PEREIRA DA
Prefeito Muiueipiil

Joaquim José Marquês da Silva
'residente da Comissão de Licitação
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000042

ANEXO l

TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO

OBJETO: Contratação de empresa para execução de Obras de pavimentação em
paralelepípedos, na complementação da pavimentação das ruas Primavera e entorno do
Aeroporto, sede deste Município, conforme projeto básico anexo.

Os serviços estão estimados em R$ 91.119,45 (noventa e um mil e cento e dezenove reais e
quarenta e cinco centavos), conforme pesquisa SINAPI, Planilha Orçamentaria elaborada pelo
Engenheiro Civil Responsável Técnico do Município, Sr. Francisco de Assis Fernandes Queiroz,
CREA-BAn° 56.605.
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OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

LOCAL: OIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA):

CIDADE: TABOCAS DO BREJO VELHO - BA (MENSALISTA):

BAS£ SINAPI JULHO Df 2018 8DI:

117,;

73,3'

OPÇÃO DA PLANILHA:

ITEM

001

001.01

001.01.01

001.01.01.01

001.01.02

001.01.02.01

001.01.03

001.01.03.01

001.01.03.02

001.01.03.03

001.01.04

001.01.04.01

001.01.01 02

001.01.05

001.01.05.01

001.01.05.02

001.01.06

001.01.06.01

001.02

001.02.01

ÚO] 0? 01.01

001.02.01.02

001.020103

001.02.02

001 02.02.01

001.02.03

001.02.03.01

001 0; 01 02

001.02.01

001.02.0401

wi.o2.04.ea

001.02.05

001.02.05.01

001.02.05.02

001.02.06

001.02.06 01

CÓDIGO

7847?

72961

942É6

91990

COMP.01

09418/ORSE

72843

72799

COMP.O;

COMP.03

9537

78472

72961

7948?

DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TABOCAS

DO BREJO VELHO - BA 1

COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMAVERA

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE M2 bíJ.QQ

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO OE SUBLElTO ATE 20 CM DE M2 637,00

ESPESSURA

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO] CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO M 1 77,00

COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA] OU PISO DE CONCRETO COM M 3 8,75

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2015

RAMPA DE ACESSO (PNEj - (MEDINDO 5,10 X 1,20) U

PISO TÁT1L DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, M

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, IX,

RODOVIA PAVIMENTADA

M 4,00

2 38,40

M 1 6.01 9, 65~

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA J M2 1 637,00

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2}

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DE RUA (UM POSTE E DUAS UN 1,00

PLACAS!

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA U

REFLETIVA

y 1,00

FINALIZAÇÃO DA OBRA

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS] M'2 63/.UO

COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO AEROPORTO

TERRAPIENAGEM

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE M2 208,09

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLElTO ATE 20 CM DE M

ESPESSURA

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO M

2 203,09

3 24,00

: INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO M 61,06

COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO

94990 • EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM Mi 4,40

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

] CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016

COMP.01

72843

72799

CO M P D:

COMP.03

9537

RAMPA DE ACESSO (PNE) - (MEDINDO 5,10 X 1,20) U

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, IX

RODOVIA PAVIMENTADA

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA M

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

JPEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DE RUA (UM POSTE E DUAS , U

PLACAS|

'j | 2,00

V 1.906,45

2 208,0'j

N 1,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA UN 2,00

REFLtriVA

FINALIZAÇÃO DA OBRA

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) MZ 203,09

NÃO DESONERADO

p-rc/ -.™

0,51

1,50

39,09

G88.8S

288,67

93,56

0,83

62,90

312,86

320,53

2,88

0,51

1,50

88,40

39,09

6BS,85

288,57

0,83

62,90

312,86

320,53

2,8S

91.119,45

66.310,23

1.280,37

324,87

955,50

6,723,48

6 723,48

10.771,82

6.027,44

1.154,68

3,592,70

45,063,61

•1 SSfa,Jl

40.067,30

633,39

312,86

320,53

1.834,56

1.834,56

21.809,22

2.539,87

106,13

312,14

7.121, GO

2.386,84

2.386,84

3.608,28

* 010,94

577,34

14.721,01

1.632,15

13 OSS,B6

953,92

312,86

641,06

599,30

599,30

Tabocas do B

nandes Queiroz

Engenheiro Civil

CREA/BA 56.605
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS Tabocas

GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 - SECONCI (Serviço Social da Industria da Construção Civil)
A2 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

A3 - FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
A4 - INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)

A5 - Salário Educação
A6 - SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
A7 - Seguro contra acidentes de trabalho

A8 - SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional)
A9 - SESI (Serviço Social da Industria)

%
-

20,00
8,00
0,20
2,50
0,60
3,00
1,00
1,50

SUBTOTAL DO GRUPO "A" 36,80

GRUPO "B" - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
B1 - Repouso Semanal Remunerado

B2 - Feriados
B3 - Auxílio Enfermidade
64-13° Salário

B5 - Licença paternidade
B6 - Faltas Justificadas

B7- Dias de Chuva
B8 - Auxilio Acidente de Trabalho

B9 - Férias Gozadas
B10 - Salário Maternidade

%
17,98

3,97
0,92

10,97
0,07
0,73
2,06
0,11

10,26
0,03

SUBTOTAL DO GRUPO "B" 47,10

GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 -Aviso Prévio Indenizado
C2 - Aviso Prévio Trabalhado
C3 - Férias Indenizadas
C4 - Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 - Indenização Adicional

SUBTOTAL DO GRUPO "C"

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

15,92

GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
D1 - Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B
D2 - Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso P

%
17,33
0,58

SUBTOTAL DO GRUPO "D" 17,91

GRUPO "E"
E1 -
E -Total dos Encargos Sociais Complementares

TOTAL (A+B+C+D+E)

%

0,00
117,73
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - BA

ITEM

001.01
001 01 111

001.01.02
001.01.03

U01 Ul 04

001 Cl ífj

001.01.06

001.02

:..: ! • : • Ul
• i :. IV <lí

001 02 03

i».i: i .• 04
u' il ::. o1

001.02.06

Descrição

COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMAVERA

ItRRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MLIO-FIO
EXECU1.ÃUDE PASSHtJ

IV.MIV. M .M, AO I'L PARALELEPÍPEDO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO
•IT.A I/AI, At) ( A OBRA

COMPLEMENTO OA PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO AEROPORTO

TI-KKAPIENAGEM

IN5TA[A<,Ã151>E MtIO-FIO

EXECUÇÃO DE PASSEIO
1'A.ir,'. MAI..VI [ I F HAPAlHmi'!!',;

PLACAiDE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA

TOTAL

Valorei

W
7J,77%

1,41%
7,36%

ii,a;%
V1W'.\%

1.01%

27.23K

2,75%

2,62%
i. 96%

16,16%

1,05%

0,IK

200,00%

í.ilui

66.310,23

1.280,37

t. VÍ..1B

45 063,61

6S3.39

1 834,56

Í4.HUV.JI

2539,87

2 386,84

3 606,28

14 721,01

953,92

599,30

91.119,45

TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL FlSICO X FINANCEIRO

Mês 01
oB
42,31»

KJL; .•(''.,

',!),,. ir.

50,00%

40,00%

0,00%

30,79%

30 75%

Vjlor

JB. 054,96
1 280,37

3 361,74
5.387,41

180^5.44

2B. 054,96

28. 054,96

Me; 02
(Kj
43,78%

50.00K

5o,opx
i i. a o-/.

0,00%

31,86%

62,65%

Valor

29,027,77

3,361,74

5.387,41

20278,62

29.027,77

57.082,74

Mês 03
!%]
10,19%

15,00%

47.90K
100,00%
100,00%
50,00%

35,00%

20,46%

B 3, 11%

Vsloi

6.759,54

6 759,54

11.883, W

: rjí'j >:>

i !hi. V'-
1 804,14

í. !S,',í-<

18 642,75

75.725,48

Mês 04
(%J

0,00%

45.B4ÍÍ

50,00%

65,00%

12.43%

95,59%

Valor

-

11.372,80

1 804,14

9.56B.66

11.372,80

87.098,28

Mês OS

(%J
3,72%

ioo,ou%

ioo,oy%

6,26%

IOO.O05
RU) Ol'^

a,4i%
100,00%

Valor

2.467,95

iiij.!í

1 334,56

1.553,22

353,92

599.30

4.021,17

91.119,45

Tabocas do Brejo Velho, 11/09/2018

Francisco de Aíflj4.tpiiuilUl!l UUSHDI

Engenheiro Civil

.̂ CFiEA/BA 56.605
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Estado da Bahia

CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

Praça Municipal, 86-Cenlro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160

www.taboca5dobreiovelho.ba.gov.br
CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia

DESCRIMINAÇÃO DO BDI

Tabocas

Obra: Implantação de Pavimentação em Ruas do Município de Tabocas do Brejo Velho -

Cidade: Tabocas do Brejo Velho - BA

Data: 29/03/2018

BA

DESCRIÇÃO

A - Administração Central
B - Seguro e Garantia

C - Risco

D - Despesas Financeiras
E - Lucro

TRIBUTOS

COFINS

PIS
ISS

TOTAL TRIBUTOS

TOTAL

BDI ADOTADO (%)

3,50
0,70
0,72

0,98
6,70

3,00

0,65

5,00
8,65

23,75

Onc/e:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = taxa representativa dos seguros:
R = taxa representativa de riscos;
G = taxa representativa de garantias;
DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro;
l = taxa representativa da incidência de impostos.

BDI Calculado
BDI Adotado

23,75
23,75

Francisco de Assis Fernandes Queiroz
Engenheiro Civil

CREA/BA 56.605
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LOCALIZAÇÃO DAS VIAS A PAVIMENTAR

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
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SIRGAS 3000
FUSO 23K
MERIDIANO 45'W

QUADRO DE RUAS
Engenhava Cri

CS£A/BA 56605

o

0

•

1:500

1JÍWH1

GEOMÉTRICO
PLANTA DE ESTAQUEAMENTO

COMPLf MENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RJA
PRIMAVERA

iEg"" "
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QUADRO DE RUAS

QUADRO DE RUAS

MEDIDAS DAS RUAS

tmm

SIliGAS ÍÍOOO
FUSO 33K

45-W

~ ,s£=£
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GEOMÉTRICO
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SIRGAS 2000
FUSO 23K
MERIDIANO 45'W

QUADRO DE RUAS
:.,. - , „ „_ . . , .

MEDIDAS DAS CALÇADAS

1:100

ÍWMÍ1I

GEOMÉTRICO
DIMENSÕES DE P4SSEH55

' "K o <)• Au» F«n>nd« Qu.ln
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ESTADO DA BAHIA

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

www.tabocasdobreiovelho.ba.qov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2l48-PABX Fax: 3657-2160

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

MEMORIAL DESCRITIVO

1. Projeto de Terraplenagem e Pavimentação
1.1. Díretrizes gerais

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido de acordo com as normas usuais
para projetos de vias urbanas em áreas residenciais.

Face às condições favoráveis do terreno, foi possível evitar grande movimento
de terra, procurando um devido equilíbrio entre cortes e aterros, a fim de
adequá-lo às finalidades a que se destina.

A definição dos diversos greides das ruas que compõem o sistema viário foi
estabelecido levando-se em conta a declividade mínima e máxima impostas
para tais obras, bem como a necessidade de execução do empreendimento
com o menor custo possível de implantação.

Desta maneira, na definição do greide de cada rua foi aproveitada, no máximo,
a topografia aíual do terreno, a fim de os custos decorrentes do movimento de
terra sejam os menores possíveis.

Adicionalmente, foram levados em conta nas obras de terraplenagem, os
critérios abaixo especificados:

• Evitar diferenças de nível positivas ou negativas, entre o greide das ruas e
o plano de piso das residências adjacentes;

• Proporcionar perfeito escoamento das águas pluviais de cada lote
diretamente para a rua mais próxima.

1.2. Locação

Toda a locação da obra será efetuada com apoio topográfico. Através de uma
experiente equipe chefiada pelo engenheiro de produção da obra.

Serão instalados marcos topográficos de concreto, nivelados e contranivelados
de modo a facilitar relocação e conferências.

Estes marcos e os consequentes serviços topográficos necessários, planimetria e
altimetria da obra, serão referidos a marcos de referência básicos implantados
pela fiscalização.

. / /
l
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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.

1.3. Locação e Amarrações

Partindo dos marcos de referências básicas implantados pela Fiscalização, será
relocado todo eixo onde segmentos serão piqueteados de 20 em 20 metros e os
seguimentos curvos (circulares ou de transição) serão piqueteados da seguinte
maneira:

• Raio acima de 300m: de 20 em 20 metros;
• Raio entre 100 e 200m: de 10 em 10 metros;
• Raio entre 50 e lOOm: de 5 em 5 metros.

Serão ainda piqueteados todos os pontos importantes do desenvolvimento do
eixo, tais como: início e fim de trecho, passagens de vias, estruturas típicas
diversas, desníveis bruscos do terreno e demais acidentes que precisam ser
amarrados ao eixo. A mudança de instrumento se fará sempre em piquete com
prego.

Para cada piquete, será colocado a 20 cm dele, a esquerda ou montante, um
marco testemunha, contendo o número da estaca correspondente.

Nas medidas de distância, deverá ser observada com maior rigor a
horizoníabílidade da trena, devendo-se usar, sempre que houver desnível, o fio
de prumo na baliza de eixo.

Todos os pontos iniciais e finais (PC, TS, ST e PT), das curvas horizontais, bem como
todos os pontos básicos das estruturas de concreto, serão amarrados de modo
que cada alinhamento de amarração contenha quatro marcos, no mínimo,
sendo dois de cada lado do eixo, adotando-se para esse alinhamento a
deflexão de 45° com eixo, fazendo-se um "x" entre os dois alinhamentos.

Para os trabalhos de locação e amarração serão utilizados teodolitos com
aproximação de leitura angular menor que l (um minuto) do tipo TI-A da WILD.

1.4. Nivelamento, renivelamento e referência de nível

Serão nivelados e renivelados geometricamente todos os piquetes de
alinhamento, devendo as anotações nas cadernetas serem efetuadas
diretamente no campo, utilizando-se cadernetas independentes para o
nivelamento e renivelamento.

Antes da execução do nivelamento, serão implantados os RNS referências de
nível com intervalos de lOOm, para o que se utilizará os marcos fornecidos pela
Fiscalização.
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As visadas de ré e vante deverão ser de igual número e, no mínimo, até 80
(oitenta) metros.

Para os trabalhos de nivelamento e contra nivelamento usar-se-ão níveis que
possuam colimação automática do tipo WILD N2 e as miras serão, de madeira,
dobráveis com 3 a 4 metros de altura.

l .5. Cortes

Os locais a serem rebaixados e as espessuras destes locais serão indicados em
projeto.

A medição dos materiais escavados nos cortes será feita em metros cúbicos,
obtidos com as áreas calculadas com base nas seções transversais, por
nivelamento geométrico, verificadas antes e depois de concluída a remoção de
cada categoria de material. Essas seções serão tiradas a intervalos de no
máximo, 20m. O volume será obtido pela aplicação do método da "média das
áreas".

A cubação de matacões removidos será feita individualmente, pela
FISCALIZAÇÃO, sendo os mesmos devidamente marcados pela mesma.

A distância de transporte, para o material de cada corte será medida em
quilómetros, considerados estes na horizontal, de acordo com a distribuição de
materiais aprovada pela Fiscalização.

Na execução dos cortes de jazida utilizar trator de esteiras, os materiais
provenientes dos cortes serão carregados por carregadeiras, e transportados por
caminhões basculaníes até os locais onde serão utilizados. Durante a execução
dos cortes manteremos uma motoniveladora em tempo integral na frente de
serviço para garantir um perfeito acabamento bem como fazer a manutenção
dos caminhos de serviços das caçambas.

1.6. Escavação, carga e transporte para aterros e bota-foras

As operações de escavação, carga e transporte para aterros e bota-foras,
consistem basicamente de serviços manuais ou mecânicos destinados a se
deslocar solos de uma determinada área para outras.

Os meios para obtenção dos resultados desejados serão bastante diversificados,
basicamente todos terão como objetivos a realização máxima de serviços com
mínimo de custos.
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Operações de escavação, carga e transporte de solos em serviços de
terraplanagem podem ser realizadas de diversas formas, a depender de fatores
como:

• Natureza de material a ser escavado;
• Distâncias de Transporte;
• Volume a ser executado;
• Condições de tráfego durante o transporte.

A análise destes fatores vai determinar a escolha do equipamento ideal a ser
utilizado.

1.7. Escavações Especiais

São serviços normalmente de pequenos, como escavação de obras, fundações,
radiais ou aterros em pequenas áreas de jardins, pátios, etc.

Estas condições requerem a utilização na maior parte das vezes de escavação
manual, e transporte do material escavado em carrinhos de mão.

O material é desmontado com ação de ferramentas manuais, normalmente em
pequenas áreas, em seguida o material já decomposto, é removido do local
com pás e transportado em carrinhos de mão até um ponto próximo, para
remoção futura mecanicamente.

l .8. Aterros

A execução dos aterros requer o deposito, espalhamento e compactação
controlada de materiais apropriados, que provirão de empréstimos ou cortes
existentes, devidamente selecionados no projeto e subordinar-se aos elementos
técnicos fornecidos a executante e constantes das notas de serviços elaboradas
de conformidade com o projeto.

Após a marcação dos "off-sets" quando necessário deverá ser feita a escavação
do rebaixo. Visando a substituição de materiais inadequados. Os materiais
provenientes desse rebaixo serão carregados e transportados para locais
apropriados para bota-fora.

Concluídos os rebaixes do terreno iniciaremos o aterro.

Na camada final dos aterros a serem executados com material de
conformidade com o projeto, serão utilizados solos dos cortes.
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Os materiais provenientes de empréstimo serão transportados e lançados nos
locais de aterros.

Quando o aterro a ser executado se sobrepuser a outro já existente, ou for
colocado sobre taludes com inclinação maior que 4 (horizontal), l (vertical), a
superfície destes deverá ser escarificada e os taludes recortados em degraus, do
seguinte modo: depois de colocar cada camada de aterro novo, o terreno ou
talude existente será cortado na junção corn camada recém colocada, a
formar um degrau de, pelo menos, 0,50m de largura. O material desse recorte
será espalhado, uniformemente sobre o aterro novo. O degrau será escarificado
e humedecido ou areado e compactado continuamente, com aterro novo. O
processo vai sendo repetido para as camadas seguintes à medida que o aterro
sobe.

Para execução de aterro sobre área alagada, será providenciada a drenagem
da mesma, previamente a aplicação do material da primeira camada do
aterro. Não havendo possibilidade de escoamento ou remoção da água
existente, a porção inferior do aterro será executada com material permeável.

1.9. Compactação de aterros

Os serviços de aterro compactado referem-se à conformação de maciços
terrosos, através da compactação controlada de solos selecionados,
convenientemente tratados e posicionados, com a utilização de
compactadores manuais ou mecânicos.

O aterro deverá ser feito com material de características iguais ou superiores às
do terreno original, e isento de detritos vegetais.

Os solos selecionados para o aterro serão lançados nos locais de aplicação e
compactados em sucessivas camadas, com espessura uniforme de 0,20m.

De modo bastante simplificado os diferentes princípios para compactação de
solos são:

• Pressão estática;
• Amassamento;
• Impacto;
• Vibração.

Rolos estáticos de cilíndricos lisos, rolos de pneus e rolos pé de carneiro estáticos,
trabalham principalmente por meio de pressão estática sobre a superfície do
solo. Rolos de pneus e pé de carneiro estáticos combinam a pressão a estática

PA na 040/2018 - Edital de Licitação ns 026/2018 Modalidade Carta Convite n« 005/2018 - Pagina 26



000081
ESTADO DA BAHIA

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

www.tabocasdobreiovejhp.ba^flov.br
Pniça Municipal, 86-Ccntro-Fone: (77)3657-2U8-PABX Fax: 3657-2160

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

um efeito de amassamento. Em virtude, do atrito interno dos solos, uma pressão
estática tem uma capacidade de compacíação limitada, além de pouco
efeito no que se refere à profundidade, especialmente em solos granulares, uma
pressão estática crescente resultem um efeito de travagem, entre as partículas,
em consequência do fato do atrito interno aumentar quando as forças de
pressão agindo entres as partículas são aumentadas.

O impacto oferece uma maior força sobre a superfície do solo e um maior efeito
de profundidade, em comparação com aquele oferecido pela pressão
estática. Soquetes do tipo a explosão e soquetes vibratórios trabalham com
base no princípio do impacto. Eles têm um efeito de compactação muito om,
mas sua capacidade medida em volume compactado por hora, é limitada.

Rolos vibratórios e compactadores de placa vibratória trabalham com uma
rápida sucessão de impactos contra a superfície de solo, entre 700 a 5.000
vibrações por minuto dependendo do tipo dá máquina. A partir da superfície,
descem ondas de pressão para dentro do solo. As partículas são colocadas em
movimento e, num estado de movimentação constante, o atrito interno é
virtualmente eliminado.

O efeito de compactação por vibração é obtido pelo fato de que as partículas,
em um estado de movimentação constante são rearranjadas.

Durante a movimentação relativamente livre das partículas, pequenos grãos
podem preencher os espaços existentes entre grãos maiores e todas as
partículas podem encontrar posições tais que o volume de vazios será o mais
baixo possível.

A compactação por vibração torna possível a obtenção de maiores densidades
do que com compactação estática, especialmente em aterros rochosos,
cascalho e areia.

Os materiais provenientes das escavações ou de empréstimos, serão
transportados e lançados nos locais de aterro, após a delimitação da área dos
últimos, através da locação do eixo e fixação dos "off-sets".

A descarga destes materiais obedecerá a um distanciamento tal que ocasione
a formação de uma camada de 0,30cm de espessura.

Uma motoniveladora fará espalhamento do material. Grades de disco
acoplados a tratores de pneus virão em seguida fazendo um destorroamento e
homogeneização do material, bem como a sua aeração nos casos em que a
umidade natural seja maior que a ótima. Será efetuada a compactação através
de uma ação conjugada de rolos vibratórios pés de carneiros ou liso, de acordo
com material. f i f w

G
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Nos locais de acesso impossível ao equipamento normal de compactação e nas
proximidades de estruturas delicadas, a compactação será feita em placas
vibratórias.

Em área de grande inclinação os aterros serão feitos em escalonamento
sucessivos, para ocasionar a formação de degraus proporcionando uma
estrutura estável, resistente a escorregamentos.

A construção dos aterros será permanentemente acompanhada por pessoal de
laboratório, convenientemente treinado, chefiado por técnico de vasta
experiência no setor. Serão realizados os ensaios previstos nas especificações, de
modo a obter-se sempre um serviço dentro do mais alto padrão de qualidade.

Haverá também a presença constante do pessoal de topografia fazendo o
controle das linhas, declividade e taludes do corpo mantendo- os dentro do
previsto nos projetos.

1.10. Regularização do subleito

A regularização do subleito será efetuada de modo a conformar o leito estradai,
transversal e longitudinalmente, respeitando as cotas de projeto
compreendendo assim, cortes e aterros até 20cm de espessura máxima. Em
caso que a espessura ultrapasse 20cm, considera-se então como
terraplenagem.

Para execução utilizaremos os seguintes equipamentos:

• Motoniveladora, com escarificador;
• Caminhão equipado com tanque de 6.000 litros ou superior e barra

distribuidora de água;
• Rolos compactadores auto propulsor tipo pé de carneiro, liso vibratório e

pneumático;
• Grades de discos.

Todo o material orgânico e vegetação que porventura exista no leito estradai
serão completamente removidos e colocados em lugar previamente autorizado
pela FISCALIZAÇÃO.

O material trabalhado deverá ser escarificado umedecido ou aerado,
homogeneizado até atingida a umidade especificada e por fim compactado a
no mínimo 100% em relação a massa especificada aparente seca, máxima,
obtida no ensaio D.N.E.R - ME 47-64, e o teor de umidade deverá ser a umidade
ótima do ensaio citado mais ou menos 2%.
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Quanto a compactação do material será no mínimo de 100% em relação
amassa especifica aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER -ME 42-64, e
o teor de umidade deverá ser a umidade óíima do ensaio citado mais ou menos
2%.

A regularização do subleito será medida em metros quadrados, calculados com
base na largura da plataforma, projetada, e na extensão medida pelo
estaqueamento, para os serviços realmente executados de acordo com os
projetos e especificações.

O material adicionado trazido de jazidas para regularização do subleito será
medido, separadamente, em metros cúbicos, para o material realmente
escavado e incorporado do serviço, por meio de seções transversais levantadas
pela FISCALIZAÇÃO nos locais das jazidas, após sua limpeza expurgo, porém,
antes do início da sua exploração e, posteriormente, ao encerramento da
mesma.

2. Especificações Técnicas Gerais

Abertura de Caixas de Ruas

A abertura de caixas de rua está prevista em planilha com uma espessura média
de 0,20 m, utilizando Motoniveladora para sua escavação e regularização,
caminhão irrigadora, rolo compactador, pá carregadeira e caminhão
basculante para transporte do material e depósito em loca! apropriado.

Pavimentação

Deverão estar concluídas todas as obras de terraplanagem, drenagem, além de
qualquer outra que possa interferir na pavimentação, tais como colocação da
tabulação de água, telefone, etc. As etapas da pavimentação
correspondentes à regularização do subleiío deverão estar devidamente
terminadas. Após a conclusão de tais serviços, não será permitido o trânsito de
veículos.

Meio fio e revestimento com paralelepípedos

a) Meio- fio
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Para assentamento dos meíos-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do
bordo do subleito preparado, de acordo com o projeto, conforme alinhamento,
perfil e dimensões estabelecidas. Uma vez concluída a escavação da vala. O
fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos
pelo apiloamento, serão corrigidos através da colocação de uma camada do
próprio material escavado, devidamente apiloado, em operações contínuas,
até chegarão nível desejado. Acompanhando o alinhamento previsto no
projeto, as guias serão colocadas dentro das valas, de modo que a face que
não presente falhas ou depressões, seja colocada para cima. As peças de meio-
fio em concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um
consumo mínimo de 350 kg de cimento pôr metro cúbico de concreto.

Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3.

O material retirado quando da escavação da vala, deverá ser recolocado na
mesma, ao lado do meio-fio já assentado e devidamente apiloado, logo que
fique concluída a colocação das referidas peças.

O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificadas antes do início do
calçamento.

Os desvios não poderão ser superior a 20 mm, em relação ao alinhamento e
perfil projetados.

As guias (meios-fios), após, assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serão
reaterrados e escorados com material de boa qualidade.

b) Base de Areia

Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser
espalhada regularmente sobre o subleito preparado. A sua espessura deverá ser
prevista no projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre 10 cm.

c) Revestimento com Paralelepípedos

Logo após conclusão dos serviços de base de areia e determinados os pontos
de níveis (cotas) nas linhas d'águas e eixo da rua, deverá ter início os serviços de
assentamento de paralelepípedos, normalmente ao eixo da pista, e
obedecendo ao abaulamento estabelecidos no projeto. As juntas de cada
fiada deverão ser alternativas com relação às duas fiadas vizinhas, de modo que
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cada junta fique defronte ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço
médio.

Para o assentamento proceder-se-á da seguinte forma:

Concluída a rede de cordéis, principia-se o assentamento da primeira fileira,
normalmente ao eixo. O eixo de pavimentação será constituído por uma linha
de três paralelepípedos de cor mais clara resultante da extração e, rocha
calcária, a qual deverá ser disposta com a maior dimensão dos paralelepípedos
acompanhando o eixo longitudinal do pavimento. As linhas seguintes serão
executadas através dos processos normalmente utilizados para tal serviço e
aprovados pela Fiscalização. Os últimos paralelepípedos antes de encostar no
meio-fio, serão assentados corn a maior dimensão (comprimento) paralela ao
eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d'água para o escoamento
de águas pluviais, todos dos detalhes construtivos de tais serviços, serão
detalhados no projeto.

Rejuntamento

O rejuntamento dos paralelepípedos será efeíuado logo que seja terminado o
seu assentamento. O intervalo entre uma e outra operação, fica a critério da
Fiscalização; entretanto deverá acompanhar de perto o rejuntamento,
principalmente, em regiões chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam
danificar o calçamento já assentado, porém ainda não fixado e protegido pelo
rejuntamento.

O rejuntamento será feito do seguinte modo: em um tambor metálico com
capacidade pra 200 litros, são depositados cimento e areia na proporção de
1:3, e mais, água suficiente de forma a obter uma pasta bastante fluida, a
mistura deverá ser constante. Essa pasta será adicionada aos regadores, as quais
serão lançadas dentro das juntas entre as pedra de paralelepípedo.

Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir, deverá ser prontamente
corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou paralelepípedos com maior
ou menor adição do material do assentamento, em quantidade suficiente à
completa correção do defeito verificado.

A compactação deverá ser efetuada por meio de soqueíes manuais
adequados, ou compactador vibratório tipo placa.

Durante todo o período da construção do pavimento e até a sua conclusão
deverão ser construídas valetas provisórias que desviem as enxurradas e não será
permitido tráfego sobre a pista em construção. Para tanto, deverá ser
providenciada a sinalização necessária.

A/J
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O pavimento deverá ser entregue ao trátego somente depois da completa cura
do rejunte. O pavimento deverá ser entregue ao tráfego somente depois da
completa cura do rejunte.

d) Passeio

Nos passeios públicos serão executadas, em toda sua extensão, calçadas.

As calçadas serão executadas de concreto desempenado, traço 1: 2,5: 3,5, na
largura de l ,20m e 6,00 cm de espessura.

O concreto deve ter acabamento alisado, sem vazios aparentes.

e) Rampas de Acessibilidade

Deverão ser executadas as rampas de acessibilidade conforme a NBR 9050,
posicionadas conforme projeto arquitetônico.

As rampas dever ser executadas com os mesmos procedimentos das calçadas
de acordo com detalhamento do projeto.

f) Sinalização
Vertical

Serão fornecidas e instaladas placas de sinalização, e placas de identificação
do logradouro.

O posteamenío deverá ser metálico tubo e fixações galvanizado a fogo, de 2
polegadas (50mm de diâmetro) com parede de 1 ,55mm de espessura e 3 metros
de altura. Tubo deverá ser fechado na parte superior para não infiltrar água,

A sinalização de nome de ruas será colocada placas com dimensões de 25 cm
x 45 cm, com nome da rua, fixadas nas esquinas em postes com a especificação
citada acima. A placa deverá ter inscrições em ambos os lados.

Horizontal

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os
limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-
os por faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras
laterais, tanto para mudança de faixa, como para utilização temporária de uma
faixa com sentido oposto de tráfego, nas manobras de ultrapassagem, sendo
estas linhas executadas com o próprio paralelepípedo, sendo executado da
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seguinte forma: assentamento da primeira fileira, normalmente ao eixo. O eixo
de pavimentação será constituído por uma linha de três paralelepípedos de cor
mais clara resultante da extração e, rocha calcária, a qual deverá ser disposta
com a maior dimensão dos paralelepípedos acompanhando o eixo longitudinal
do pavimento. As linhas seguintes serão executadas através dos processos
normalmente utilizados para tal serviço e aprovados pela Fiscalização. Os últimos
paralelepípedos antes de encostar no meio-fio, serão assentados com a maior
dimensão (comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando
a linha d'água para o escoamento de águas pluviais, todos dos detalhes
construtivos de tais serviços, serão detalhados no projeto.

O material e forma de execução da sinalização horizontal e vertical deverão
atender a NBR7397, NBR l1862 e os manuais de Sinalização Horizontal e Vertical
CONTRAN/DENATRAN volumes e IV, publicado por meio de resoluções n°180 de
26/08/2005, e n° 236 de 11 /05/2007.

Limpeza da obra

A empresa contratada será responsável por todo o recolhimento do material de
sobra de obra, inclusive o seu transporte para o destino final. Para a entrega, a
obra deverá estar perfeitamente limpa.

Manejo Ambiental

Atendimento ás recomendações preconizadas na DNER-ES 281/97 e DNER-ISA
07-lnstrução de Serviços Ambiental.

A utilização material pétreo requer os seguintes cuidados deverão ser
observados na exploração das ocorrência de matérias:

O material somente será aceito após a executante apresentar a licença
ambiental de operação da pedreira, para arquivamento da cópia junto ao livro
de ocorrência da obro.

Controle Tecnológico e Geométrico

• Tecnológico

Para controle de qualidade dos materiais em utilização, deverão ser efetuados
caso a Fiscalização julgue necessário. Os ensaios recomendados para cada tipo
de material, utilizando os métodos do DERBA e DNIT.

Será permitida à FISCALIZAÇÃO a rejeição por inspeção visual, de qualquer
material utilizado nos serviços de pavimentação.

Ah /
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• Geométrico

O pavimento concluído deverá estar de acordo com os alinhamentos, perfis,
dimensões e seção transversal típica estabelecidas pelo projeto, permitindo-se
as seguintes tolerâncias:

O alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do início da
pavimentação. Não deverá haver desvios superiores a 20 mm, em relação ao
alinhamento e perfil estabelecido.

A face do calçamento não deverá apresentar, verificado com régua de 3 mm
de comprimento sobre ele disposto em qualquer direção, depressão superior a
20 mm

A altura da base de areia mais a do paralelepípedo depois do comprimento,
medida por sondagens diretas, não poderá diferir em mais de 5% da espessura
fixada no projeto.

As juntas dos paralelepípedos deverão ter uma dimensão de 2.5 cm. Antes da
colocação da argamassa, o excesso de areia nas juntas, deverá ser retirado,
com auxílio de um bastão de madeira ou metálico. A profundidade das juntas
deverá ser de, no mínimo, 5 cm. As juntas poderão ter uma variação de +/- 0.5
cm em relação à dimensão prevista acima, considerando-se juntas isoladas da
pavimentação.

Medição e Pagamento

A medição e pagamento dos serviços executados será efetuada de acordo
com as unidades utilizadas na planilha orçamentaria, respectiva a cada serviço,
ou seja, metro quadrado, metro linear, metro cúbico, etc.

O custo de cada serviço previsto em planilha orçamentaria inclui todas as
despesas para execução do calçamento, tais como materiais, mão-de-obra,
equipamentos, ferramentas, leis sociais e no preço unitário deverão estar
incluídos todas as escavações de valas para colocação do meio-fio, reaterros,
base de areia, regularização e rejuntamento com cimento e areia.

Conhecimento das Obras e Serviços

A CONTRATADA deverá ter conhecimento prévio de tudo que se relacione com
a natureza, localização da obra; suas condições e seus custos, não podendo

13
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sob pretexto algum, ter desconhecimento dos fatores que de alguma forma
interfiram-na sua execução, conservação e custos.

Toda responsabilidade das obras/serviços será da CONTRATADA, nos termos do
código civil brasileiro, mesmo com a presença da fiscalização, inclusive a
reconstrução de todos os danos e avarias causados em obras já existentes.

Qualquer modificação introduzida no projeto só será permitida com autorização
da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, e todo material a ser
empregado deverá ser de boa qualidade e previamente aprovado pela
fiscalização.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, poderá ordenar a
suspensão de qualquer trabalho que porventura possa ser danificado pelas
condições climáticas temporárias, devendo o prazo de o contrato ser
prorrogado proporcionalmente aos dias parados.

Tabocas do Brejo Velho, BA, 11/09/2018

Profissional: Francisco de Assis Fernandes Queiroz

CREA/BA: 56.G05

OMA/UMMB
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CONVITE

A em í^osa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob. o n.° , declara
para r '-vidos fins que recebeu no dia / / , a licitação na modalidade Convite n.°
005/1 , datado de ___/_/2018, tendo como objeto: Contratação de empresa para
execu ;o de Obras de pavimentação em paralelepípedos, na complementação da
pavimentação das ruas Primavera e entorno do Aeroporto, sede deste Município,
conformo Edital.

de de 2018.

assinatura
Nome da empresa/carimbo

n.° do CNPJ
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0000 :i

PRÉ;
Att.:

ANEXO

MODELO - PROPOSTA

r<o Brejo Velho (Ba), .................. de ............................
i 'RA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
: -são de Licitação

de 2018.

Ref. r ' te n° 005/2018.
OBJL, : Contratação de empresa para execução de Obras de pavimentação em paralelepípedos,
na con.Alimentação da pavimentação das ruas Primavera e entorno do Aeroporto, sede deste
Municiai, conforme Edital.

Apre
em r
LCT

nos nossa Proposta de Preços para execução das Obras e Serviços objeto da licitação
Já;

Prer
Parr
(
Praz
• 15

VAL'
Mar
me?

DEC
1. L
cone
E Sir
2. C
dire
con
órgr

"M DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Execução de Obras de pavimentação em paralelepípedos, na
complementação da pavimentação das ruas Primavera e entorno
do Aeroporto, sede deste Município.

VALOR

3l

TÍodo contratual de até 150 (cento e cinquenta) dias, R$
), conforme planilha anexo.

xecuçfto
•MÍO e cinquenta) dias.

DA PROPOSTA
~ válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da

-ÕES
, .-is que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e

Jo Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições da Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93.
rrições, que integrarão o contrato.

ii :os sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer despesas,
ndiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de obra, impostos,
s e aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e emolumentos junto a
;cos municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da execução dos serviços, ou

.1 o custo que venha a incidir, inclusive lucro.

(Carimbo e assinatura do interessado)
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ANEXO IV

PLANILHA ORÇAMENTARIA
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OBRA: IMPLANTAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VEIHO - BA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA):

CIDADE: TABOCAS DO BREJO VELHO - BA (MENSALISTA):

BASESINAPI JULHO DE2018 BDI:

OPÇÃO DA PLANILHA:

117,73*
73,34%
23,75%

ITEM

001

001.01
001.01.01
001 oi 01 ui

001.01.01.02

001.01.02
001 01.02.01

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

78472

72961

94266

001.01.03
o,n 01 O3.oi

001.01.0^.02
001 01 03.01

001.01.04
04.01CMU.

001.01.04.02

001.01.05
001 01

001.01.05.02

001.01.06
ooi L : I m, o l

001.02

001.02.01
001.0201 01

94990

COMP.Ol

09418/ORSE

72843

72799

COMP-03

9537

78472

001.02.01.02

UQ1.QAOJ.UJ
001.02.02
001 o? o; 01

72961

79482

: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TABOCAS
DO BREJO VELHO-BA

'COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMAVERA
iTERRAPLENAGEM

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE

(SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

.REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO OE SUBLEITO ATE 20 CM DE

j ESPESSURA

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

;GUIA (MEIO-FIO} CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO

_COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AFJJ6/2016

EXECUÇÃO DE PASSEIO

bXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

iCONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AFJD7/2016

[RAMPA DE ACESSO (PNEJ - (MEDINDO s,io x 1,20)
PISO TÁTIL DIRÊCIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X2SCM, APLICADO

iCOM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE S M3.

RODOVIA PAVIMENTADA

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

i PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DE RUA (UM POSTE E DUAS

j PLACAS)

JPLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA

REFLETIVA

FINALIZAÇÃO DA OBRA

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

i COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO AEROPORTO

TERRAPLANAGEM

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREíDE

REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE

ESPESSURA _..

ATERRO"CÒM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CUliVO

COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA, AFJD6/2016

'.03 EXECUÇÃO DE PASSEIO
U01.02.03.01 94990 ; EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
^____^_^^__^_ CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
001.02.03.02 COMP 01 RAMPA DE ACESSO (PNE) - (MEDINDO 5,10 X UU)
001.02.04 PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
vOl 02 0401 72843 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,

l ^ RODOVIA PAVIMENTADA
001.02.04.02 j 72799 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

'REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
j j (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

001.02.05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
001 02.05.01 COMP 02 (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DE RUA (UM POSTE E DUAS

[PLACAS)
001.02.05.ÕTT COMP.03 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA

j IREFLETIVA
001.02.06 FINALIZAÇÃO DA OBRA

001 (i; 0601 9537 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

CBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

Híefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - BA
•o
fiK

a ITEM
IO

Bfi-oi
flpi.oi.oi
tfcl. 01.02

jfcl.01. 03

5)1.01.04

agi. oi.os
£01.01.06

gpi.02
«ii.o2.oi
ppl. 02.02

{2jl.02.03

§51.02.04

&U.02.05

3)1.02.06

Descrição

COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PRIMAVERA

TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

EXECUÇÃO DE PASSE 10

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA

COMPLEMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DO AEROPORTO

TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

EXECUÇÃO DE PASSE 10

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

FINALIZAÇÃO DA OBRA

* TOTAL

Valores

(%)
SDIV/0!

«Dl V/0!
ftDIV/0!

BDIV/0!

ífDIV/0!

#D1V/0!

SDIV/0!

ftDIV/0!

«Dl V/0!
SDIV/0!

«Dl V/0!
tf Dl V/0!

SDIV/0!

ffDIV/0!

«Dl V/0!

Valor

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

g TOTAL ACUMULADO

PERCENTUAL FÍSICO X FINANCEIRO

Mês 01

(%)
«Dl V/0!

100,00%

50,00%

50,00%

40,00%

ftDIV/0!

fíDIV/0!

ftDIV/0!

Valor

-

-

-

-
-

-
.

-
-

Mês 02

(%)
SDIV/0!

50,00%

50,00%

45,00%

SDIV/0!

«Dl V/0!

ff Dl V/0!

Valor

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

Mês 03

(%)
ffDIV/0!

15,00%

flDIV/0!

100,00%

100,00%

50,00%

35,00%

ffDIV/0!

ftDIV/0!

Valor

-

-
-
-
-
-
-

Mês 04

(%)
fíDIV/0!

ftDIV/0!

50,00%

65,00%

ffDIV/0!

ffDIV/0!

Valor

-

-

-
-

-

-
-

-
-

Mês 05
(%)

SDIV/0!

100,00%

100,00%

ftDIV/0!

100,00%

100,00%

«Dl V/0!

ffDIV/0!

Valor

-

-
-

-
-

-
-

-
'

o
f*
00
l

TJ
0)n
3*
B)

ê
cr
<z<
cv-
c
• " —
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS POR EMPREITADA GLOBAL

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS
DO BREJO VELHO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Municipal
n° 86 - Centro, em Tabocas do Brejo Velho - BA, inscrita no CNPJ sob n° 13.655.659/0001-28, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Humberto Pereira da Silva, brasileiro, maior, casado, empresário,
portador do CPF n° 378.672.615-91 e da CI/RG n° 03703274 70 SSP/BA, residente e domiciliado à Praça
Presidente Dutra n° 46 - Centro -- Tabocas do Brejo Velho - Bahia, aqui denominado simplesmente
CONTRATANTE e do outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
com sede á - na cidade de • - , neste ato representado pelo

, portador do RG n.° SSP/ e CPF n.° , doravante denominado
CONTRATADO, resolvem firmar o presente instrumento contratual nos termos e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - Execução da Contratação de empresa para execução de Obras de pavimentação em
paralelepípedos, na complementação da pavimentação das ruas Primavera e entorno do Aeroporto, sede deste
Município, conforme Edital.
CLAUSULA SEGUNDA - A adjudicação das obras e serviços ora contratados, deveu-se ao fato de ter sido
realizado processo administrativo n° 040/2018, Licitação Modalidade Convite n° 005/2018, em conformidade
com a Lei 8.666/93, homologado pelo Sr. Prefeito Municipal datado do dia / /2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução do presente termo de contrato é em regime de empreitada por preço global, conforme
planilha orçamentaria de preços apresentada pela CONTRATANTE, em obediência ao Edital de Licitação na
Modalidade de Convite n° 005/2018, que integra independentemente de transcrição, e a Lei Federal n° 8.666 de
21/06/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
O preço Total para execução dos serviços é de R$ ( ),
resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da
planilha orçamentaria de preços da CONTRATADA, objeto do Edital de Licitação na Modalidade de Convite n°
005/2018, sendo que do valor global, 70% refere-se a serviços e 30% á materiais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de pagamento será de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data final
de cada período de aferição dos serviços, que será realizada quinzenalmente, quando serão apresentados os
respectivos documentos de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito)
horas, pela Fiscalização da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Prazo de pagamento será de até 05 (cinco) dias consecutivos, após o
recebimento dos documentos fiscais preenchidos corretamente, sem rasuras e ou entrelinhas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços serão fixos e sem reajuste.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso a fatura não seja liquidada nos respectivos vencimentos, serão acrescidas de
Juros Moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados "PRÓ RATA TEMPORE", da data do
vencimento até o efetivo pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO - Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da execução
total do objeto.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 - A contratante se obriga a proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
5.2 - Designar, no ato da assinatura deste termo de contrato, o Senhor Paulo José Ataidc dos Santos, para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e
administrativamente o mesmo;

Jf
PA n2 040/2018 - Edital de Licitação r& 026/2018 Modalidade Carta Convite n* 005/2018 - Pagina 41



TADO DA BAHIA Q00076
*' PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

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

5.3 - Comunicar á contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.
5.4 - Providenciares pagamentos acordados à contratada nos prazos descritos na clausula anterior.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 - Executar o objeto do contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital
Convite n° 005/2018, neste contrato e na proposta vencedora do certame.
6.2 - Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações.
6.3 - Iniciar as obras no prazo máximo até 24 (vinte e quatro) horas, após a ordem de serviços e a refazer, de
imediato, qualquer serviço que apresente defeitos e inconformidade com as especificações do projeto básico.
6.4 - Facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos
que forem solicitados pela CONTRATANTE,
6.5 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante.
6.6 - Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento
de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive
as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de
trabalho, etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho por eventuais
autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadímplência da contratada, com referência às suas
obrigações, não se transfere ao Município.
6.7 - Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado,
Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.
6.8 - Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do
Trabalho e legislação pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA - Fica estabelecida a vigência a partir da data de assinatura do presente termo de
contrato findando-se em até 150 (cento e cinquenta) dias.

CLAUSULA OITAVA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da Dotação
Orçamentaria:
Unidade: 02.07.000 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos;
Projeto Atividade: 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; 0100 / Recursos
Próprios;

CLAUSULA NONA - A ausência do cumprimento de qualquer das condições acima estabelecidas será
considerada falta grave e ensejar rescisão automática do presente contrato sem que assista direito algum a
quem der causa, inclusive devolução da quantia já paga.

CLAUSULA DÉCIMA - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução do objeto deste contrato
através do Sr. Paulo José Ataide dos Santos, Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços
Públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os serviços objeto deste contrato serão recebidos de acordo com o disposto
nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a redação determinada pela Lei no 8.883/94.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - A rescisão do presente contrato ser efetuada conforme disposto no Capítulo
III- Seção V- Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
01 - Sem prejuízo das disposições das demais cláusulas integrantes deste contrato, será aplicada a
CONTRATADA a multa de um décimo por cento (0,1%) do valor do contrato, por dia útil que for excedido pela
CONTRATADA no prazo contratual de início, assim como a conclusão e entrega dos serviços contratados.
02 - Após uma hora de paralisação, ou atraso dos serviços pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá
optar por uma das seguintes alternativas, além da multa de três por cento (3%) sobre o valor do contrato:
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Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
Exigir a execução do contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitando o disposto na legislação em vigor.
03 - As multas aplicadas a CONTRATADA, a qualquer título, serão descontadas das faturas devidas pela
CONTRATANTE, salvo se o CONTRATADA recolher o valor correspondente a essas multas, diretamente â
tesouraria da CONTRATANTE antes do processamento dessas faturas respectivas.
04 - A CONTRATANTE, não quitando as faturas no seu vencimento, será considerada inadimplente, e a ela
será imputada uma multa de um décimo por cento (0,1 %) do valor do contrato por dia de atraso, decorrido entre
a data do inicio da inadimplência e o efetivo pagamento acrescido de juros de mora numa taxa geométrica de
um por cento (1%) ao mês.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos no presente contrato serão regulados pelo disposto na Lei
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o Foro da cidade de Serra Dourada - Bahia, como competente para
dirimir as questões oriundas do presente instrumento renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, em 05 (cinco) vias de igual teor, e
para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que igualmente o subscrevem.

Tabocas do Brejo Velho - Bahia de de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA
Humberto Pereira da Silva-Prefeito

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- RG/CPFN0

2- RG/CPF N1
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ANEXO VI

CARTA DE CREDENCIAMENTO
EDITAL DE CONVITE n° 005/2018.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A err- , com sede à _

na í , CNPJ n° , credencia o Sr.

, portador do RG n° e CPF n°

para representá-la perante a Prefeitura Municipal de

Tabcx jo Velho, na Licitação Modalidade Convite n° 005/2018, podendo, inclusive,

inte; ',ir de recursos em todas as fases licitatórios.

, de de 2018.

(Rrr i :TE LEGAL DA EMPRESA)
RG
CA,
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ANEXO VII
MODELOS DE DECLARAÇÕES

CARTA CONVITE 005/2018

Modelo 01 (Juntar aos documentos requeridos para habilitação)

DECLARAÇÃO

A Empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com Sede , DECLARA, para os devidos fins que, em

cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.85499 e ao inciso XXXIII, do Artigo 7, da
Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(local e data)
(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal)

Obs.: Apor carimbo da licitante ou usar papel timbrado

Modelo 02 (Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)

DECLARAÇÃO

A Empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, com Sede , DECLARA, para os devidos fins e sob as

penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação na Carta
Convite 005/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado
da Bahia, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstas no
instrumento convocatório.

(local e data)
(assinatura, nome, cargo e CPF do representante legal)

Obs.: Apor carimbo da licitante ou usar papel timbrado
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