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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n° 002/2018
Processo Administrativo n° 018/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a Execução de Obras de
Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem superficial, em diversas ruas na
sede deste município, (Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges, Rua Projetada 01 e Rua
Primavera), conforme Convénio n° 044/2018/Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia - CONDER, observado as especificações constantes deste Edital e seus
anexos.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n° 002/2018
Processo Administrativo n° 018/2018
0 MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, Estado da Bahia, CNPJ.
13.655.659/0001-20, situado na Praça Municipal n° 86 - centro, Tabocas do Brejo Velho,
Bahia, CEP. 47.760-000, mediante a Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Portaria n° 001/2018 de 02 de janeiro de 2018, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de
quantos possam se interessar, que às 09:00 horas do dia 11 de abril de 2018, fará realizar
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para a contratação de empresa
especializada para Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos com
drenagem superficial, em diversas ruas na sede deste município, (Rua Alto da Serra,
Rua Joaquim Borges, Rua Projetada 01 e Rua Primavera), conforme Convénio n°
044/2018/Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER,
observado as especificações constantes deste Edital e seus anexos.
Base legal: Lei do Estado da Bahia n° 9.433 de 01 de março de 2005, Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, das normas gerais da Lei Federal n° 8.666 de 21 de
junho de 1993, Termo e Convénio n° 044/2018/Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia - CONDER e demais normas complementares e disposições deste
instrumento.
Regime de Execução:
Empreitada por Preço Unitário
Licitação do Tipo:
Menor Preço
1 - Objeto:
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem superficial,
em diversas ruas na sede deste município, (Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges,
Rua Projetada 01 e Rua Primavera), conforme Convénio n° 044/2018/Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, observado as especificações
constantes deste Edital e seus anexos.
1.1 - Descrição das Obras / Serviços:
A obra, objeto desta Tomada de Preços, encontram descritos e especificados no Memorial
Descritivo (Anexo l), e na Planilha Orçamentaria, que também é parte integrante deste
Edital, divididos em:
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1

SERVIÇOS PRELIMINARES;

2

PAVIMENTAÇÃO;

3

SERVIÇOS FINAIS.

1.2 - Local de Execução:
Os serviços serão prestados na sede do Município de Tabocas do Brejo Velho, nas
seguintes Ruas: Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges, Rua Projetada 01 e Rua
Primavera, CEP. 47.760-000.
2 - O Recebimento dos Envelopes e Início dos Trabalhos
Local: Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia na Praça Municipal n° 86 centro, Tabocas do Brejo Velho, CEP - 47.760-000
Data: 11 de abril de 2018.
Hora: Entrega da documentação e início da abertura dos envelopes às 09:00 horas.
3 - Condições de Participação:
3.0 - Considerações Gerais:
3.0.1 - Poderão participar da presente licitação, toda empresa, brasileira, isoladamente e
do ramo pertinente, que atenda as exigências estabelecidas neste Edital.
3.0.2 - para adquirir cópia deste Edital e seus elementos constitutivos, a empresa
interessada, deverá solicitar junto a Comissão de Licitação deste Município. Observado que
poderá ser em mídia (cd ou pen-drive) fornecida pela solicitante, sem custos. Também,
disponível no endereço eletrônico deste Município: www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br.
3.0.3 - O Edital encontra-se a disposição para consulta a quaisquer interessados nesta
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, situada na Praça
Municipal n° 86, centro / Sala de Licitações, telefone (77) 3657 2160 no horário local de
08:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira, excetos feriados.
3.1 - Não poderão participar desta licitação:
3.1.1 - Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.1.2 - Empresas, inclusive subcontratadas, quando couber, que estejam suspensas do
direito de licitar ou contratar com a Administração Pública ou as declaradas inidôneas, na
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forma dos incisos II e III do art. 186 da Lei Estadual n° 9.433/05, bem como as que estejam
concordatárias ou com falência decretada.
3.1.3- Não poderá participar desta licitação, na forma direta ou indiretamente:
3.1.3.1 - Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, e a empresa,
isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico ou
Executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável
técnico ou subcontratado.
3.1.3.2 - Empresas que tenham no seu quadro societário ou responsável técnico,
servidor(es) do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia;
3.1.3.3 - Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto e o Licitante;
3.1.3.4- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza
ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade.
4 - Subcontratação:
4.1 - Será permitida a subcontratação de serviços, que exijam conhecimentos e/ou
equipamentos específicos para execução dos mesmos, observado a aprovação previa e
expressamente pelo Contratante;
4.2 - A subcontratação não liberará a empresa contratada de suas responsabilidades
contratuais e legais;
4.3 - É vedada a subcontratação total do objeto;
4.4 - Caso ocorra a subcontratação citado no subitem 4.1, deverá ser observado o privilégio
estabelecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 48,
inciso II da Lei 123/2006;
4.5 - À(s) empresa(s) subcontratada(s) deve(m) comprovar perante ao Município de
Tabocas do Brejo Velho, através da Contratada, antes do início dos trabalhos, que está(ã)o
em situação regular jurídico, fiscal e trabalhista e que não tenham no seu quadro societário
ou responsável técnico, servidor(es) do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da
Bahia.
5 - Credenciamento:

H
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5.1 - A empresa interessada na participação do certame apresentar-se-á com apenas um
representante, devidamente identificado, com documento hábil, dando poderes e o direito
de manifestar-se nas fases do procedimento licitatório, respondendo por sua representada;
5.2 - O Credenciamento do representante será mediante procuração pública ou particular,
esta última com firma reconhecida ou assinatura da identidade para conferência e
verificação de semelhança para aceitação ou recusa pelo Presidente e membros da CPL,
para participar da licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no
qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga;
5.3 - Quando titular da empresa, documento comprobatório de sua capacidade para
representá-la;
5.4 - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita a licitante, mas
impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.
5.5 - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando
expresso que a inobservância desta exigência implicará a desclassificação automática das
respectivas propostas.
5.6 - No ato da apresentação dos documentos para verificação e comprovação do
credenciamento, serão entregues diretamente ao Presidente da Comissão de Licitação, os
dois envelopes com a documentação de proposta e de habilitação de cada participante,
devidamente lacrados e indevassáveis, os quais serão conferidos e vistados neste ato,
pelos membros da comissão de licitação e os presentes interessados na participação do
certame.
5.7 - O credenciamento e recebimento dos envelopes ocorrer-se-á em sessão pública com
início às 09:00 horas do dia 11 de abril de 2018, no endereço constante do preâmbulo deste
Edital. Uma vez aberto o primeiro envelope de proposta de preços não será permitida a
participação de retardatários.
5.8 - Os documentos para o credenciamento poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.
6 - Mais Esclarecimentos:
6.1 - Quaisquer dúvidas na interpretação deste edital e seus anexos, serão esclarecidas
pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Tabocas do Brejo Velho, situada
na Praça Municipal n° 86, centro, Tabocas do Brejo Velho, Bahia e/ou e-mail:
licitatabocasbv@hotmail.com. observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes;
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6.2 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do
órgão ou entidade licitante, o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da
Lei Estadual n° 9.433/05, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes das propostas, cabendo à Administração julgar
a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade de representação ao
Tribunal de Contas.
6.3 - Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, as falhas ou irregularidades
do instrumento convocatório, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder
à data prevista para recebimento dos envelopes e início da abertura dos envelopes das
propostas, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de recurso.
6.4 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até que seja proferida decisão final na via administrativa.
6.5 - A desclassificação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das
fases subsequentes.
6.6 - Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a
Administração procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos.
6.7 - Após análise das consultas e das impugnações, caso ocorra, o Município de Tabocas
do Brejo Velho, deverá esclarecê-las e acatando-as, alterar ou adequar os elementos
constantes do edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito ou
divulgação
no
Diário
Oficial
do
Município,
no
endereço
www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br, valendo para todos os fins de direito, inclusive aos
demais licitantes, passando tais notificações, adequações ou alterações a integrarem o
edital. No caso de modificação do edital será prorrogada a data de apresentação das
propostas, pelo prazo estabelecido em Lei, exceto quando inquestionavelmente não afetar
a formulação das propostas;
6.8 -As empresas que adquirirem o Edital deverão estudar minuciosa e cuidadosamente
suas peças, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum
modo, afetar a execução dos serviços, seus custos e prazos;
6.9 - Na execução dos serviços devem ser observado as normas Complementares e
demais Especificações Técnicas, inclusive da ABNT e do INMETRO.
7 - Apresentação da Proposta e Documentos de Habilitação:
7.1 -As licitantes deverão fazer entrega, no dia, hora e local mencionados neste edital, de
02 (dois) envelopes, lacrados, contendo:
ENVELOPE "A" PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DO LICITANTE:

l/
Edital de Licitação nS 011/2018 Modalidade Tomada de Preços n^ 002/2018 - Pagina 6

ESTADO DA BAHIA

000049

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba.aov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

TOMADA DE PREÇOS - 002/2018
DATA:
HORÁRIO:
ENVELOPE "B" HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
TOMADA DE PREÇOS - 002/2018
DATA:
HORÁRIO:
7.2 - Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal ou entrega direta na Prefeitura,
desde que sejam recebidas pela Comissão de Licitação, no endereço indicado no
preâmbulo deste edital até no dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura da
documentação e propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio
eletrônico;
7.3 - É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da "Proposta de
Preços" e da "Documentação de Habilitação" enviadas por via postal, de forma que, caso
venham a ser entregues após o horário estabelecido neste edital, serão consideradas como
não recebidas;
7.4 - Toda a documentação referente a este processo licitatório, serão escritos em
português e os preços em reais com os centavos em duas casas decimais.
7.5 - A Proposta de Preços e a documentação de Habilitação no que couber deverão estar
datilografadas ou impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em
língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem
emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões que dificultem o entendimento bem como as
devidas assinaturas do representante legal da empresa;
7.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial;
7.7 - As propostas deverão contemplar todos os itens que compõem o objeto deste edital,
observando todas as descrições e demais recomendações constantes deste instrumento e
seus anexos. As propostas com cotações parciais ou incompletas serão desclassificadas.
8 - Envelope "A" - Proposta de Preços:
8.1 -A Proposta para os serviços/obra objeto desta licitação, deverá ser datada e assinada
por representante legal da empresa, com o valor global em algarismo e por extenso,
baseados nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha anexa deste Edital. Nos
valores apresentados estão inclusos os impostos e taxas, encargos sociais e
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previdenciários, BDI e transportes até local dos serviços e ser acompanhada dos seguintes
documentos, sob pena de desclassificação:
8.1.1 - O Termo de Proposta (Anexo III), que conterá o valor global para a execução do
objeto desta licitação, em acordo com a planilha orçamentaria integrante deste Edital, bem
como o nome e endereço da licitante, número de telefone e/ou fax, CNPJ e qualificação e
endereço completo do dirigente ou representante legal;
8.1.2 - Proposta de Preços (Anexo IV), com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, observando-se os preços máximos unitários e globais orçados
pelo Município de Tabocas do Brejo Velho;
8.1.2.1 - A Proposta de Preços, igualmente deverá ser apresentada em meio eletrônico
(Microsoft Excel ou software livre em pendrive), sem proteção do arquivo, objetivando
facilitar a conferência da mesma;
8.1.3- Detalhamento dos Encargos Sociais;
8.1.4 - Detalhamento do BDI;
8.1.4.1 - No Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas
e tributos conforme previsto na legislação vigente.
8.1.5 - planilha de composição de preços unitários, que poderá ser em formulário próprio
da licitante, contendo item e subitem, com clareza e sem rasuras.
8.1.5.1 - A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em
conformidade com as planilhas orçamentarias integrantes deste Edital.
8.1.5.2 - A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em
meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em pendrive), sem proteção do arquivo,
objetivando facilitar a conferência da mesma;
8.1.6-Cronograma Físico-Financeiro dos itens constantes na descrição dos serviços/obra
da planilha orçamentaria, obedecendo às atividades, prazos e quantitativos previstos,
observando o prazo estabelecido para a execução do objeto deste Edital (Anexo IV);
8.1.7 - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (Acórdão - TCU n° 325/2007 - Plenário);
8.1.8 - No detalhamento do BDI, não deverá constar do item "Despesas Financeiras" a
previsão de despesas relativas a dissídios.
8.1.9 -As licitantes não poderão ultrapassar o BDI de 20,70 %. (vinte vírgula setenta por
cento).
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8.1.10 - A Proposta de Preços deverá ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global em numeral e por extenso, em moeda corrente do país,
observado os centavos em dois dígitos, baseado nos quantitativos dos serviços/obras
descritos nas planilhas orçamentarias integrantes deste Edital, nela incluídos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro,
despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas
e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local dos serviços, carga,
transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das
referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.
8.1.11 - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da
data de sua apresentação.
8.1.12-Declaração de Microempresa ou EPP; (se for o caso), (Anexo VI);
8.1.13 -As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado,
na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que
apresentado a declaração comprobatória, acima mencionada, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3.°, e que está apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar;
8.1.14 - Quando Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a comprovação de
regularidade fiscal e trabalhista somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo com alguma restrição;
8.1.15 - Restrição na comprovação da regularidade fiscal de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte com tratamento diferenciado, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a apresentação das
devidas certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;
8.1.16 - A não apresentação das certidões e cumprimento dos prazos mencionados no
subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administração convocar as lícitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, nas mesmas condições e preço da licitante vencedora do certame,
ou revogar a licitação.
8.1.17 - Declaração de que a empresa não está impedida de licitar junto a Administração
Pública (Anexo X).
8.1.18- Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo V);
8.1.19-Declaração de Pleno Conhecimento das Condições de Habilitação (Anexo XIII)
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9 - Envelope "B" - Documentos Para Habilitação:
9.1 - Documentação Relativa à Regularidade Jurídica:
9.1.1 - Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de firma
individual;
9.1.2 -Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
9.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
9.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.2 - Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ);
9.2.3 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e estadual, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
9.2.3.1 -A prova da inscrição a que se refere o item anterior, será suprida pelas Certidões
das Fazendas Municipal ou Estadual, respectivamente, se estas contiverem o número de
inscrição da licitante.
9.2.4 - Certidão de prova de regularidade para com a Fazenda Federal/PGFN; Secretaria
Receita Estadual e Secretaria da Receita Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.2.5 - Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
através do CRF - Certificado de Regularidade com o FGTS;
9.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.
9.3 - Documentação Relativa à Qualificação Técnica:
9.3.1 - Inscrição ou registro da licitante e seu(s) responsável(eis) técnico(s) junto ao CREA
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
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Urbanismo, comprovando a regularidade da licitante e de seu(s) responsável(eis) técnico(s)
na forma da legislação vigente.
9.3.2 - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, devidamente registrados no CREA ou CAU, acompanhado da(s) respectiva(s)
CAT(s) - Certtdão(ões) de Acervo Técnico ou RRT(s) - Registro(s) de Responsabilidade
Técnica, expedida(s) pelos correspondentes Conselhos;
9.3.2.1 - A capacidade técnica limitar-se-á à comprovação do licitante possuir, em nome
da empresa, atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
características semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação ou de possuir, em
seu quadro permanente e na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de tal
atestado;
9.3.2.2 - As parcelas de maior relevância do objeto da licitação são:
Item

01

Descrição
PAVIMENTAÇÃO 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)

Unid

Quant
4.692,48

9.3.3 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:
empregado, sócio e detentor de contrato de prestação de serviços;
9.3.4 - A licitante deverá comprovar através da juntada de fotocópia da ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio
do profissional ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a
legislação civil comum ou declaração de contratação futura do profissional responsável,
acompanhada da anuência deste e sua indicação para coordenar os serviços objeto deste
edital, caso seja adjudicado vencedora;
9.3.5 - Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do
ato constitutivo da empresa;
9.3.6 - Os profissionais que estejam fornecendo o acervo técnico à licitante deverão fazer
parte da Equipe Técnica conforme dispõe o § 10° do Art. 101 da Lei Estadual n° 9.433/05,
com a comprovação mencionada acima;
9.3.7 - Só poderão ocorrer mudanças de profissionais na equipe indicada, mediante
autorização prévia por escrito do Contratante, e desde que o profissional substituto tenha a
qualificação técnica equivalente ou superior;
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9.3.8 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas
serão inabilitadas.
9.3.9 - Não serão aceitos atestados emitidos entre empresas do mesmo grupo empresarial
ou pela própria licitante
9.3.10 - Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios
ou diretores da licitante.
9.3.11 - As exigências mínimas relativas a instalações de canteiro, máquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação
explícita e declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis (Anexo VIII).
9.3.12 - Declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação (Anexo XII)
9.3.13-Atestado de visita do local onde serão executados os serviços, (Anexo VII). A visita
será feita pelo representante legal ou responsável técnico da licitante a qual deve ser
marcada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, junto a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos ou Secretaria de Administração de Tabocas do
Brejo Velho, Estado da Bahia. Observado a ampliação da competitividade do certame a
visitação não será obrigatória.
9.4 - Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:
9.4.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com
data de expedição igual ou inferior a 90 (noventa) dias da abertura das Propostas.
Observado quando a data de vigência não vier impressa;
9.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
9.4.2.1 - Empresa constituída no exercício em curso deverá apresentar fotocópia do
Balanço de Abertura, ou fotocópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive
com os termos de abertura e encerramento.
9.4.2.2 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
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9.4.2.3 -A boa situação financeira da empresa será demonstrada e analisada pela seguinte
formula:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
Legenda: (LG) Liquidez Geral, (SG) Solvência Geral e (LC) Liquidez Corrente.
9.4.2.4 - Os resultados dos três índices acima mencionados deverão ser igual ou maior
que 1 (um), para comprovar a boa situação financeira ora determinada.
9.4.2.5 - A demonstração dos índices constantes da formula acima, será apresentada em
folha independente, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e pelo
profissional de contabilidade. Fica dispensada a exigência da folha, citada neste item, caso
for apresentado junto ao balanço peças que constem estas informações, quando da sua
elaboração.
9.4.3 - As licitantes deverão comprovar, na data de apresentação das propostas capital
social ou património líquido de no mínimo 10% (dez por cento), correspondente ao valor
total estimado pelo Município, para os serviços objeto deste Edital
9.4.4 - Declaração do Cumprimento da Legislação do Trabalho do Menor constante do
inciso XXXIII do art. 7^ da Constituição Federal (Anexo IX);
9.4.5 - Alvará de Licença e/ou Funcionamento em vigência, emitido pelo órgão competente
do domicilio do licitante.
10 - Prazo de Execução:
10.1 - O prazo para execução dos serviços/obra objeto do presente Edital, será de 09
(nove) meses, contado a partir de sua assinatura do contrato, podendo ser prorrogado,
mediante Termo Aditivo, a critério da Administração, mantidos todos os direitos, obrigações
e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos elencados no Art. 141 da
Lei Estadual n° 9.433/05 e será instrumentalizado por termo aditivo, observado ainda o que
estabelece o artigo 142 da multicitada Lei.
11 - Reajuste dos Preços:
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11.1- Os preços propostos / contratados permanecerão válidos pelo período de um ano
contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados,
observado os termos dos incisos XXV e XXVI do art. 8° da Lei Estadual n° 9.433/05, se for
o caso, aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

Onde:
"R" é o valor do reajustamento procurado;
"V" é o valor contratual a ser reajustado;
"11" é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta;
"IO" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.
11.2 - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos nas tabelas
correspondentes as obras/serviços objeto deste Edital, publicadas na revista Conjuntura
Económica, editada pela Fundação Getúlio Vargas - índice Nacional do Custo da
Construção Civil - INCC/FGV.
11.2.1 - Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado pelo não
cumprimento do prazo inicialmente estabelecido.
12 - Condições de Pagamento:
12.1 - Os pagamentos dos serviços objeto deste instrumento serão efetuados no prazo de
até 08 (oito) dias úteis da execução / recebimento, conforme boletins de medição
aprovados, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação das Notas
Fiscais, preenchidas de acordo as determinações legais, observado o cronograma dos
repasses / liberações efetivadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
da Bahia - CONDER, de acordo o Termo de Convénio n° 044/18, publicado no D. O. E em
16/03/2018 e com a verificação das seguintes disposições:
12.2 - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante verificação das
certidões de regularidade fiscal;
12.2.1 - ISSQN, a contratada apresentará com a Nota Fiscal o DAM - Documento de
Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
emitida, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente,
atendendo a Lei Complementar n°. 116/2003 e a legislação municipal atinente;
12.2.2 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida
pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor.

(
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12.3- A contratada regularmente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a declaração de que trata o artigo
6° Instrução Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2013, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
12.4 - A licitante vencedora fica responsável pela apresentação ao Município de Tabocas
do Brejo Velho, dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos
de forma clara, objetiva e ordenada, para o início da contagem dos prazos estabelecidos.
12.5 - O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Edital / Contrato.
12.6 - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas.
12.7 - Quando ocorrer atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento)
ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = l x N x VP
EM - Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
l = (6/100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.
13 - Sanções Administrativas:
13.1 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Tabocas do
Brejo Velho, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial
do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas,
e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o
descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos da Lei Estadual n° 9.433/05,
podendo o Município de Tabocas do Brejo Velho, garantida a prévia defesa, aplicar ao
responsável as seguintes sanções:
l.

Advertência;
*-

(
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II.

Multa;

III.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município de Tabocas do Brejo Velho, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
IV.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir ao Município de Tabocas do Brejo Velho pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
13.2-As sanções previstas nos incisos l, III e IVdosubitem anterior, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
14 -Multa:
14.1 - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das
cláusulas ou condições contratadas, ser-lhe-ão aplicadas as sanções previstas na Lei
Estadual n° 9.433/05, a saber:
I -Advertência;
II - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Tabocas do
Brejo Velho, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Tabocas do
Brejo Velho;
IV- Multa nos seguintes percentuais:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta em caso de recusa injustificada da
adjudicatária em assinar o Contrato, no prazo máximo de 10 dias corridos a contar de sua
convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da
parte dos serviços não realizados, em cumprimento ao cronograma físico-financeiro;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor dos serviços não realizados por cada dia
de atraso subsequente ao trigésimo.
14.2 A multa será descontada da garantia contratual prestada e, se for superior a esta, será
descontada dos pagamentos devidos pelo Município. Não existindo créditos do Contrato, o
valor das multas será amigável ou judicialmente cobrado;
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14.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato serão aplicadas as sanções previstas no
item 14.1, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.
15 -Garantia:_

_

15.1 -Como garantia das obrigações contratuais, observado §1° do art. 136 da Lei Estadual
n° 9.433/05 a vencedora, após a contratação, apresentará caução no valor de 3% (três por
cento) do total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:
I caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emitidos sob
a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia;
III -fiança bancária.
15.2 - A efetivação da garantia deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis
contados da assinatura do contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando
inadimplência da contratada, sujeitando-a ás penalidades previstas na Lei Estadual n°
9. 433/05, caso não seja efetivada. Onde sua comprovação será anexada a este
instrumento, integralizando-a independente de sua transcrição.
15.3 - Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser
reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta
cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
15.4 - Após a conclusão e recebimento dos serviços objeto deste instrumento a garantia
será liberada ou devolvida a contratada, observado se em dinheiro atualizada
monetariamente.
15.5 - Ocorrendo dissolução contratual, conforme for a forma do disposto na cláusula de
rescisão do contrato, não haverá restituição da garantia, a qual reverterá e será apropriada
pelo Município de Tabocas do Brejo Velho.
16 - Abertura dos Envelopes:

_

16.1 - No dia, hora e local determinados neste edital serão recebidos em sessão pública,
pela Comissão Permanente de Licitação ora instituída, os envelopes "A" e "B", Proposta de
Preços e Documentos de Habilitação, respectivamente, observado o disposto nos subitens
7.2 e 7.3 deste edital.
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16.2 - Proceder como condição prévia ao exame da documentação de proposta de preços
da licitante, a verificação do cumprimento das condições de participação no certame,
mediante a consulta pela Comissão de Licitação, aos seguintes cadastros:
a) Junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar junto ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS a inexistência
de impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a
Administração Pública;
b) Por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ
www.cni.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php ;
c) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, que
prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
16.3 - Proceder-se-á à abertura dos envelopes "A" - Proposta de Preços, neste ato os
elementos nele(s) contido(s) serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação e
licitantes presentes. Após apreciação serão proclamadas as licitantes classificada(s) e/ou
desclassificada(s).
16.4 - Em havendo renúncia expressa das licitantes presentes à interposição de recurso
na fase de classificação, inclusive com a renúncia expressa das licitantes ausentes,
proceder-se-á a abertura do envelope "B" - Proposta de Preços da licitante classificada em
primeiro lugar na mesma sessão.
16.5 - Na hipótese de fatos que impossibilite a proclamação da(s) empresa(s)
classificada(s) e/ou desclassificada(s) ou a interposição de recursos nesta fase, os
presentes serão convidados a conferencia das rubricas em toda documentação já
apresentada, bem com nas partes externas dos envelopes "B" - Documentos de
Habilitação, que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Comissão até a data
para sua abertura.
16.6 - Inexistindo recurso(s) na fase de classificação ou sendo este(s) denegado(s), a
Comissão de Licitação devolverá o(s) envelope(s) "B" - Documentos de Habilitação às
respectivas licitantes desclassificadas.
16.7 - Se as licitantes desclassificadas recusarem a receber os envelopes de Documentos
Para Habilitação, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estas ficarão à
disposição para retirada, mediante recibo, na Comissão Permanente de Licitação do
Município de Tabocas do Brejo Velho, no prazo de 90 (noventa) dias. O Município de
Tabocas do Brejo Velho fica autorizado a incinerá-lps, após findar o prazo ora determinado.
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16.8 - Os envelopes "B" - Documentos de Habilitação das licitantes classificadas nos três
primeiros lugares serão abertos e colocada sua documentação a apreciação na sequência
dos trabalhos da Comissão, caso atendido o subitem 16.4 deste Edital ou em dia e hora
previamente marcados e comunicado às licitantes.
16.9 - Deliberação da Comissão de Licitação sobre a habilitação dos três primeiros
classificados.
16.10 - Convocação, se for o caso, de tantos licitantes classificados quantos forem os
inabilitados no julgamento previsto no item anterior.
16.11 - Deliberação final da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor, no prazo constante de inciso VIII do Art. 78 da
Lei Estadual n° 9.433/02 após o julgamento final classificatório.
16.12 - Ultrapassada a fase de propostas e abertas as habilitações, não mais cabe
desclassificá-las, por motivo relacionado à proposta de preço, salvo em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
16.13 - Dos trabalhos da Comissão de Licitação referente ao presente processo licitatório
serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas pela Comissão e
representantes das licitantes presentes na(s) respectiva(s) sessão(ões).
17 - Exame e Julgamento das Propostas de Preços:

_^

17.1 - A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para determinar se
as mesmas estão completas, se possui erros nos cálculos, se todos os documentos estão
devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências do
Edital da licitação.
17.2 - Erros aritméticos ou distorções em qualquer preço ou componente de preço serão
retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta:
17.2.1 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá corrigido assim
o valor total;
17.2.2 - Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e seus componentes por
extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso;
17.3 - Erros ou divergências em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem
em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta não serão considerados. Neste caso,
a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de
desclassificação.
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17.4 - A Comissão de Licitação poderá desprezar qualquer informalidade ou pequena
irregularidade na(s) proposta(s), desde que não se verifique na mesma, desvios materiais
e não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.
17.5 - A Comissão de Licitação julgará as Propostas de Preços das licitantes sob a
observância do Art. 78 da Lei Estadual n° 9.433/05, procedendo a desclassificadas, das
propostas que:
17.5.1 - Apresentarem valor global superior ao limite orçado pela Administração ou 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, condições estas necessariamente
especificadas no ato convocatório da licitação;
17.5.2 - Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital;
17.5.5 - Apresentar preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos constantes
das planilhas orçamentarias que integram este Edital;
17.6 - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pela Administração;
b) - Valor orçado pela Administração.
17.6.1 - Das licitantes classificadas na forma das alíneas "a" e "b" do subitem acima, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem às alíneas "a" e "b" acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no art. 136, § 1° da Lei Estadual n°
9.433/05, igual à diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o valor da
correspondente proposta.
17.7 - Não se admitirá proposta que apresentar preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este edital não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para
os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. Caso ocorra a exceção
aqui descrita, a licitante deverá comprovar na proposta que os materiais e instalações são
de propriedade do próprio licitante.
17.8 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, sem a preferência para
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte e depois de obedecido o disposto no Art.
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92 da Lei 9.433/05, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.
17.9 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (art. 44 da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006).
17.10- Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores à proposta melhor classificada.
17.10.1 -Para efeito do disposto no subitem 17.9 deste edital (art. 45 da Lei Complementar
n.° 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
na forma da alínea "a" acima, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do § 1° do art. 44 da Lei Complementar
n° 123 supramencionado, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;
c) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 17.9, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no §
1° do art. 44 da Lei Complementar n° 123, retro mencionada, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
17.10.2 - A condição prevista nas alíneas "b" e "c" acima somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte.
17.11 - Será considerada vencedora a licitante habilitada, que apresentar o MENOR
PREÇO GLOBAL, respeitado os valores máximos, unitários e global, orçados pelo
Município de Tabocas do Brejo Velho, para execução dos serviços/obras objeto deste
Edital.
17.12 -A Comissão de Licitação classificará as Propostas de Preços apresentadas pelas
licitantes em ordem crescente dos preços ofertados, com a indicação da(s) licitante(s)
vencedora(s).
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17.13 - Após o resultado do julgamento das Propostas de Preços, o processo será
encaminhado ao Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, para apreciação
com vistas à adjudicação / homologação e autorização para contratação dos serviços com
a licitante vencedora do certame.
17.14 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas
desclassificadas a Administração poderá fixar as licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis
para a apresentação de nova documentação ou propostas, escoimadas das causas da
inabilitação ou desclassificação, conforme prevê o Art. 97, § 3°, da lei n° 9.433/05.
17.15 - A divulgação do resultado final do julgamento das propostas de preços será feita
mediante
publicação
na
imprensa
oficial,
no
endereço:
www.ba.Dortaldatransparencia.com.br/prefeitura/santamariadavitoria. Se os pressupostos
das licitantes se fizer presente na referida sessão a intimação será procedida de forma
direta aos interessados com a lavratura e assinatura da ata.
17.16 -Toda a documentação e propostas das licitantes constituirão peças do processo de
que trata este edital.
17.17 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam
constar originariamente da proposta.
18 - Exame e Julgamento da Documentação de Habilitação:
18.1 - O julgamento da documentação constante do envelope "B" - Documentação de
Habilitação, será realizado de acordo critérios do item 9 deste instrumento convocatório,
sendo considerada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos em conformidade com as exigências estabelecidas neste edital.
18.2 -A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas
e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar n° 123/06, não implica a inabilitação automática da licitante, em face do
disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de
existência de restrição fiscal e diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste
edital;
18.3 - Procedido ao julgamento da habilitação, e desde que haja declaração expressa de
renúncia a recurso, consignada em ata, ou a apresentação do termo de renúncia de todos
os licitantes, a Comissão dará sequência ao procedimento;
18.4- Se não houvera renúncia expressa a interposição de recurso por todos os licitantes,
permanecerão fechados os ENVELOPES B - HABILITAÇÃO das demais empresas,
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guardados em poder da Comissão, que providenciará a intimação dos licitantes ausentes
e aguardará o decurso do prazo recursal;
18.5 - Julgados os recursos eventualmente interpostos, a Comissão procederá à
convocação de tantos licitantes classificados quantos forem os inabilitados no julgamento,
a fim de completar o número de 3 (três) propostas válidas;
18.6 - Os envelopes "B" - Documentos de Habilitação, serão devolvidos intactos às
licitantes desclassificadas no julgamento da Proposta de Preços.
19 - Homologação e Adjudicação:
19.1- A autoridade superior competente examinará as vantagens da proposta vencedora
em relação aos objetivos de interesse público colimados pela licitação, homologará o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual a licitante vencedora, em despacho
circunstanciado (art. 106 da Lei Estadual n° 9.433/05);
19.2- Quando à 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 (art. 107 da Lei Estadual
n° 9.433/05).
20 - Recursos Administrativos:
20.1 - Dos atos de julgamento das propostas ou dos documentos de habilitação caberá
recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da
ata, observadas as seguintes normas:
20.1.1 - A intimação dos atos referidos será feita mediante publicação no site Oficial do
Município
no
endereço:
www.tabocasdobreiovelho.ba.qov.br:
www.doem.org.br/ba/tabocasdobreiovelho (Diário Oficial do Município), salvo se presentes
os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita
por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata;
20.1.2 - Após, interposto o recurso, que terá efeito suspensivo, será comunicado aos
demais licitantes, que poderão apresentar suas contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias
úteis;
20.1.3 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados;
20.1.4 - O prazo de recurso não se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam
com vista franqueada ao interessado;
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20.1.5 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a autoridade competente, sob pena de
responsabilidade, decidirá sobre os recursos.
21 - Convocação e Assinatura do Contrato:
21.1 - O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no inciso l doart. 192 da Lei Estadual 9.433/05, podendo solicitar sua prorrogação
por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração;
21.2 - Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido da Lei Complementar n° 123/06, que se sagrem vencedoras do
certame e que contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;
21.3 - A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Estadual n° 9.433/05,
especialmente a definida no inciso l do art. 192, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas
e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência;
21.4 - Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte,
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
21.5 - Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter
todas as condições de habilitação;
21.6 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das
propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação;
21.7 - A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa
ou mandatário com poderes expressos.
21.9 - A licitante vencedora obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA ou
CAU com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei n.° 6.496/77, Art. 1°e Lei 12.378
de 31 de dezembro de 2010), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos
serviços objeto desta licitação, conforme Resolução CONFEA n° 317, de 31/10/86.
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22 - Fiscalização:
22.1 - A fiscalização da execução dos serviços será realizada por representantes
designados pelo Município de Tabocas do Brejo Velho, de acordo da Lei Estadual 9.433/05,
a quem compete acompanhar e verificar se a serviços estão sendo prestados conforme o
contrato e os documentos que o integram.
22.2 - A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato,
se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
22.3 - 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
a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização dos serviços e a todos os elementos que
forem necessários ao desempenho de sua missão.
22.4 A contratação para a execução do objeto deste instrumento ocorre através de
Convénio junto a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER,
de acordo consta do Termo de Convénio n° 044/18. Assim, fica assegurado aos técnicos
credenciados da Concedente, o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou
parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a execução dos serviços prestados pela
Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer
esclarecimentos julgados necessários a missão fiscalizadora e ou de auditoria,
22.5 - Das decisões da fiscalização poderá a Contratada recorrer ao Município de Tabocas
do Brejo Velho, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.
22.6 - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
23 - Obrigações da Contratada:
23.1 - As Obrigações da Contratada são as estabelecidas neste edital e seus anexos, bem
como na proposta apresentada, e demais legislações atinentes;
23.2 - Providenciar junto ao CREA ou CAL) as Anotações de Responsabilidade Técnica ARTs e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das Leis n°. 6.496/77 e 12.378/10.
23.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas,
construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que
vier causar a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução dos serviços/obras
objeto desta licitação.
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23.4 - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos serviços/obras a
serem executados.
23.5 - Responsabilizar-se por todos os ónus e obrigações concernentes à legislação
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre
os materiais e equipamentos, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro
do serviço contratado junto ao CREA ou CAL) do local de execução das obras e serviços.
23.6 - Manter durante a execução dos serviços/obras, em local determinado pelo Município
de Tabocas do Brejo Velho a placa informativa dos serviços/obra, como prazo de execução,
valor, número do contrato e origem dos recursos.
24 - Recebimento do Objeto:
24.1 - Os Recebimentos Provisórios e Definitivos dos serviços/obra serão efetuados de
acordo com o estabelecido na Lei Estadual n° 9.433/05:
24.1.1 - Concluídos os serviços, a licitante vencedora solicitará ao Município de Tabocas
do Brejo Velho, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.
24.1.2 - O Município de Tabocas do Brejo Velho, terá até 90 (noventa) dias após o
recebimento provisório, para através da fiscalização, verificar a adequação das
obras/serviços recebidos com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e,
aprovação da autoridade competente.
24.2 - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a
Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e
aprovado os serviços/projeto, o Município de Tabocas do Brejo Velho, emitirá o Termo de
Recebimento Definitivo dos Serviços/obras que deverá ser assinado por representante
autorizado da Contratada.
24.3 - O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
força das disposições legais em vigor (Lei n.° 10.406, de 2002).
25 - Valor Estimado e Dotação Orçamentaria:
25.1 - O Município de Tabocas do Brejo Velho se propõe a pagar pelos serviços/obras,
objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 514.306,31 (quinhentos e quatorze mil
e trezentos e seis reais e trinta e um centavos).
25.1.1 No valor proposto está incluso todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos,
leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-
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de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua
execução, transporte até o local dos serviços, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão
inclusas no valor global apresentado.
25.2 - As despesas decorrentes dos serviços objeto deste Edital correrão por conta das
seguintes Dotações Orçamentarias: Unidade: 02.05.000 - Secretaria Municipal de InfraEstrutura e Serviços Públicos; 15.451.006.1013 - Pavimentação, Calçamento e
Urbanização de Vias e Logradouros - Convénio 044/2018-CONDER; 4.4.9.0.51.00.00 Obras e instalações. Fontes: 00 e 24.
25.3 - Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do
exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentarias indicadas em termo
aditivo ou apostilamento.
26 - Disposições Gerais:
26.1 - Quaisquer dúvidas quanto ao disposto neste Edital deverão ser esclarecidas pela
Comissão de Licitação e, dúvidas quanto aos procedimentos para execução dos serviços
objeto deste instrumento, serão explicadas pelo Município de Tabocas do Brejo Velho.
26.2 - No caso de solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será
analisada observado os termos como dispõe a Lei Estadual n° 9.433/05.
26.3 - Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1° do artigo 143 da Lei 9.433/05,
devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem
durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou
fornecimentos extras.
26.4 - As obras/serviços extras não contemplados na planilha de preços da licitante
vencedora deverão ter seus preços fixados mediante prévia análise e aprovação pelo
Município de Tabocas do Brejo Velho. Não existindo preço de referência no SINÁPl, este
será fixado mediante pesquisa de preços, observado o preço médio de mercado.
26.5 - A autoridade competente poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas
satisfizer o objetivo da mesma, ou anulá-la quando for evidente o indício de irregularidades.
26.6 - A autoridade competente poderá, ainda, revogar a licitação, no todo ou em parte,
por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente, e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado.
26.7 - Fica garantido ao Município de Tabocas do Brejo Velho / autoridade competente,
desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato,

/
Edital de Licitação n^ 011/2018 Modalidade Tomaâa de Preços n9 002/2018 - Pagina 27

ESTADO DA BAHIA

O OOQ7 O

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.

escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação ou anulação da
licitação, no todo ou em parte, observado o art. 122 da Lei Estadual n° 9.433/05.
26.8 - A Contratada deverá conhecer e atender a legislação ambiental pertinente aos
serviços que serão executados.
26.9 - A contratada será responsável, perante o Município de Tabocas do Brejo Velho, pela
qualidade dos serviços, no que diz respeito á observância de normas técnicas.
26.10 - A contratada considera que conhece plenamente o presente edital e que o aceita
integralmente.
26.11 - A contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente,
nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, além de evitar danos e
aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.
26.12 - A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referentes a
seu pessoal, decorrente em função do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.
26.13-A contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias, e ao
pagamento de encargos sociais, e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execução dos serviços/obras.
26.14 - Este edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a
licitante vencedora, independentemente de transcrições.
26.15 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Licitação do Município de
Tabocas do Brejo Velho, Bahia, com base nas disposições da Lei n.° 9.433/05, e demais
diplomas legais eventualmente aplicáveis.
26.16-Anexos ao Edital:
I - Projeto Básico / Memorial Descritivo;
II - Modelo da Credencial;
III - Modelo do Termo de Proposta;
IV - Modelo da Proposta de Preços;
V - Modelo de Declaração de Elaboração Independente da Proposta;
VI - Modelo de Declaração de Microempresa (se for o caso);
Vil - Modelo do Atestado de Visita;
VIII - Modelo de Declaração de Instalação, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
IX - Modelo da Declaração do Menor Trabalhador;
X - Modelo de Declaração Que a Empresa Não Está Impedida de Licitar Junto com
a Administração Pública;
XI - Minuta do Contrato;
XII - Modelo de Comprovante de Atendimento aos Requisitos Técnicos;
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XIII - Modelo de Declaração do Atendimento as Exigências de Habilitação;
XIV- Cópia do Termo de Convénio n° 048/2018/Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Bahia - CONDER;
XV - Modelo do Termo de Recebimento Provisório do Objeto;
XVI - Modelo do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto e,
XVII - Modelo de Comprovante de Entrega do Edital.
26.17 - Fica eleito o foro da Comarca de Serra Dourada - Bahia para dirimir dúvidas ou
questões oriundas ao presente Edital, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 26 de março de 2018.

quim José Marques da Silva
Presidente da CPL

o pereira da Silva
Prefeito
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ANEXO l
PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO
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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 semi-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 efetuandose 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;
• 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.

Edital de Licitação n^ 011/2018 Modalidade Tomada de Preços n2 002/2018 - Pagina 33

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.

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 diretamente 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. 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 cimentes que já comecem a manifestar início de
petrificação, e deverão obedecer as NBR - 5732 e5733 da ABNT.
Areia
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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 275 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
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.
l_evar_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
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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.
3 - Meio Fio - Em Concreto tipo DNER.
As guias serão em meio-fio de concreto e serão assentados sobre o solo escavado, e após
seu assentamento deverá ser bem compactado para garantir sua estabilidade.
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 dectividade das sarjetas.
Para simular as condições hidráulicas, pode-se usar água proveniente de carros
pipas descarregadas nas sarjetas.

Dos Serviços (segurança)

v

s
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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.
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 conseqúentemente 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
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-W?

Edital de Licitação ns 011/2018 Modalidade Tomada de Preços n9 002/2018 - Pagina 37

ESTADO DA BAHIA

U OOO3 O

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.ta bocasdobreiovelho.ba.gov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
Bahia.

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
0 estudo das chuvas intensas visa a obtenção 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 análise estatística de uma longa série de observações pluviográficas
locais.
A partir dos estudos efetuados contidos na publicação "chuvas intensas Brasil", técnicos baianos
estabeleceram uma equação para a cidade, cuja expressão é a seguinte:
1 = 3845.5*Tr A 0.163
(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
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Adotou - se os seguintes critérios e / ou parâmetros básicos para o projeto:
0 tempo de concentração compreende um tempo inicial de entrada, definido como tempo requerido
pelo escoamento superficial para fluir sobre a superfície, até atingir a seção 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.
Intensidade da chuva Crítica
No cálculo da intensidade da chuva crítica, 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 galerias.
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
1 = Intensidade da chuva (1/seg há)
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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*Zfi A 1/2l*fY A 8/3)

n

Onde:
Q = Vazão na sarjeta, l/s.
Y = altura dágua junto à face do meio fio
i = Declividade longitudinal, m/m.
n = coeficiente de rugosidade do pavimento, (0.016).
Z = 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
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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.
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
O 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.
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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
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 0,20m,
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 - Rolo 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 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 607 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,
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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 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 secões 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" (DNERDPT-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
06 - Caminhão basculante
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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
Fornecimento e assentamento de meio-fio
O meio-fio será de Concreto simples padrão DNER, assentado sobre solo.
O 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.
0 rejuntamento dos meios-fios será feito com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4
(cimento, areia grossa) em volume. Cuidado especial deve merecer o acabamento da junta com
relação as faces dos meios-fios adjacentes. A largura das juntas não deverá ultrapassar 1,5cm.
Os meios-fios serão assentados de tal forma que a parte exposta, após a pavimentação,
seja aproximadamente 15cm (o espelho) de acordo com detalhe em projeto.
A medição dos meios fios será feita pelo seu comprimento linear determinado em metro de acordo
com o projeto.
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 0,90m.
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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba.qov.br
Praça Municipal, 86-Ccntro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

RELAÇÃO DE RUAS A SEREM EXECUTADAS EM
TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
ENDEREÇO: PRAÇA MUNICIPAL n° 86 - CENTRO
CNPJ: 13.655.659/0001-28
TELEFONE: (77) 3657 2160

LARGURA MÉDIA(M)

COPRIMENTO(M)

ÁREA (M2)

RUA ALTO DA SERRA

7,80

280

2.184,00

RUA JOAQUIM BORGES

6,80

230,16

1.565,09

RUA PROJETADA 01

7,00

109,17

764,19

RUA PRIMAVERA

7,00

25,60

179,20

RUAS
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DETALHES CONSTRUTIVOS

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.

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTO GERAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA
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OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA):

117,73'

(MENSALISTA):

73.349Í

BASE SINAPI AGOSTO DE 2017

BDI:
OPÇÃO DA PLANILHA:

ITEM

DESCRIÇÃO

CÓDIGO

001

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TABOCAS
DO BREJO VELHO - B A

001.01

SERVIÇOS INICIAIS

001.01.01

SERVIÇOS PRELIMINARES

001.01.01.01
001.01.01.02

74209/001
73847/001

: UNID. '

QUANT.

ttittttítttttttttttttttttltt

NÃO DESONERADO

p-rc/

*

™

514.306,31
5.271,63
5.271,63

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
JALUGUEL CONTAINÊR/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M

M2

5,63

335,61

1.889,48

MÊS

5,00

676,43

3.382,15

ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACÚSTICO
_
001.02

RUA ALTO DA SERRA

001.02.01

TERRAPLENAGEM

001.02.01.01

78472

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC

TRANSP/CARGA/DESCARGA
232.197,80
7.314,60

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE

M2

2.184,00

0,50

1.092,00

M2

2.184,00

1,51

3.297,84

83,91

2.487,09

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
001.02.01.02

72961

REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

001.02.01.03

79482

001.02.01.04

74205/001

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO

M3

29,64

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL IA. CATEGORIA, PROVENIENTE OE

M3

260,52

1,68

M

546,20

45,32

M3

40,79

688,85

28.098,19

437,67

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP}

f
001.02.02
001.02.02.01

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO} EM TRECHO RETO,

~~~2Ã7S3Jn
24.753,78

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PASSEIO

001.02.03
001.02.03.01

94990

42.560,26

tXLCUCÃO 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
001.02.03.03

COMP.01
09418/ORSE

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

UN

17,00

288,67

4.907,39

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

M2

109,66

87,13

9.554,68

20.638,80

0,83

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE
001.02.04
001-02.04.01

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
72843

154.503,80

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,

TXKM

17.130,20

RODOVIA PAVIMENTADA
.02.04.02

72799

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

M2

2.184,00

62,90

137.373,60

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
{PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
02.05
001.02.05.01

PLACAS DE SINALIZAÇÃO
COMP.02

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DE RUA {UM POSTE E DUAS

"

1.907,84

.
UN

2,00

312,86

625,72

UN

4,00

320,53

1.282,12

;

1.157,52

PLACAS)
001-02.05.02

CO M P. 03

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

001.02.06
001.02.06.01

FINALIZAÇÃO DA OBRA
60-01-01-011 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

001.03

2.184,00

0,53

78472

TERRAPLENAGEM
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE

1.157,52
174.929,16

RUA JOQUIM BORGES

001-03.01
001.03.01.01

M2

3.713,68
M2

1.565,09

0,50

782,55

M2

1.565,09

1,51

2.363,29

83,91

468,22

1,68

99,62

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
001.03.01.02

72961

IREGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
j ESPESSURA

001.03.01.03

79482

001.03.01.04

74205/001

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO

M3

5,58

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL IA. CATEGORIA, PROVENIENTE DE

M3

59,30

CORTE DE SUBLEITO {C/TRATOR ESTEIRAS 160HP}
001.03.02

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

20.861,70
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OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA):

117,73

(MENSALISTA):
OPÇÃO DA PLANILHA:
ITEM

CÓDIGO

001.03.02.01

94273

73,349Í

BOI: ttttnttattttttttttttutttt

BASE SINAPI AGOSTO DE 2017

DESCRIÇÃO

UNID.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

QUANT.

NÃO DESONERADO
P. UNIT. C/
BDI

P. TOTAL

M

460,32

45,32

M3

38,79

688,85

26.720,49

20.861,70

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
001.03.03
001.03.03.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO
94990

37.537,56

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016

001.03.03.02

COMP.01

001.03.03.03

09418/ORSE

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

UN

6,00

288,67

1.732,02

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

M2

104,27

87,13

9.085,05

TXKM

14.790,10

0,83

M2

1.565,09

62,90

98.444,16

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE 8ASE
001.03.04

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO

001.03.04.01

72843

^31.03.04.02

72799

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,

"ilÕTÍÍM"
12.275,78

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

001.03.05
001.03.05.01

COMP.02

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

001.03.05-02

COMP.03

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA

UN

2,00

312,86

1.266,78
625,72

UN

2,00

320,53

641,06

PLACAS)
REFLETIVA
001.03.06.01

|

FINALIZAÇÃO DA OBRA

001.03.06

M2

60-01-01-011 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

829,50
1.565,09

0,53

4.414,14

TERRAPLENAGEM

001.04.01
001.04.01.01

78472

001.04.01.02

72961

829,50
82.502,47

RUAPROJETADA01

001.04

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE
[SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE

M2

764,19

0,50

382,10

M2

764,19

1,51

1.153,93

M3

34,30

83,91

2.878,11

M

203,59

45,32

M3

12,66

688,85

8.720,84

ESPESSURA
001.04.01.03

79482

001.04.02.01

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO

9.226,70

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

001.04.02
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

9.226,70

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

KR)01.04.03
001.04.03.01

13.128,35

EXECUÇÃO DE PASSEIO
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
JCONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
JCONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016

001.04.03.02

COMP.01

001.04.03.03

09418/ORSE

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

UN

5,00

288,67

1.443,35

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

M2

34,02

87,13

2.964,16

7.221,60

0,83

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA ÍNDUSTRÍALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE
001.04.04
001.04.04.01

72843

54.061,48

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,

TXKM

5.993,93

RODOVIA PAVIMENTADA
001.04.04.02

72799

764,19

M2

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

62,90

48.067,55

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

001.04.05
001.04.05.01

COMP.02

4J ,

PLACAS)
001.04.05.02

COMP.03

1.266,78

UN

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DE liUA (UM POSTE E DUAS

UN~~~

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA

2,00

312,86

625,72

2,00

320,53

641,06

REFLETIVA
001.04.06
001.04.06.01

_
FINALIZAÇÃO DA OBRA
60-01-01-011 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

405,02
!

M2

j

764,19

0,53

405,02
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OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA):

117,73

(MENSALISTA):

73,34%

BASE SINAPI AGOSTO DE 2017

BDI:
OPÇÃO DA PLANILHA:

ITEM

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

001-05

RUA PRIMAVERA

001.05.01

TERRAPLENAGEM

001.05.01.01

78472

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE

UNID.

QUANT.

ff ff »###########

NÃO DESONERADO
P. UNIT. C/

BDI

P. TOTAL
19.405,25
388,88

M2

179,20

0,50

89,60

M2

179,20

1,51

270,59

M3

17,08

1,68

28,69

M

51,20

45,32

M3

3,64

688,85

2.507,41

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

UN

2,00

288,67

577,34

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

M2

2,36

87,13

205,63

1.693,44

0,83

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
001-05.01.02

72961

REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

001.05.01.03

74205/001

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL IA. CATEGORIA, PROVENIENTE DE
CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

001.05.02
001.05.02.01

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO
94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

2.320,38
2.320,38

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABR1CADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PASSEIO

001.05.03
001.05.03.01

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

3.290,38

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016
001.05.03.02

COMP.01

001.05.03.03

094 18/0 RS E

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE
001.05.04
001.05.04.01

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
72843

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3,

12.677,24
TXKM

1.405,56

RODOVIA PAVIMENTADA
001.05.04.02

72799

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA

179,20

62,90

UN

1,00

312,86

312,86

UN

1,00

320,53

320,53

M2

11.271,68

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

001.05.05
001.05.05.01

COMP.02

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

633,39

_

PLACAS)
001.05.05.02

COMP.03

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

001.05.06
001-05.06.01

FINALIZAÇÃO DA OBRA
60-01-01-011 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

94,98

.
M2

179,20

0,53

94,98
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Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO
VELHO - BA
COMPOSIÇÕES ABERTAS

NÃO DESONERADO
COEFICIENTE
COMP.Ol

RS TOTAL

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

UN

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

M3

0,3204000

556,65

178,35

09418/ORSE

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO AF 07/2016
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

M2

0,7800000

70,41

54,92

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIAI l7ADAAfMI. REJUNTADO. EXCLUSIVF RFGIJI ARI7ACÃO DE 8ASE
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DE RUA (UM POSTE E DUAS PLACAS}

UN

1021013

TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00

M

3,0000000

41,02

123,06

1013521

MM, *4.40' KG/M (NBR 55801
PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UN

2,0000000

61,87

123,74

H

0,1500000

15,03

2,25

0,0100000

376,37

3,76

COMP.02

"

|

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL. AF 07/2016

M3

COMP.03

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

UN

1021013

TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00

1034723

MM. *4.40* KG/M (NBR 5580)
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

233,27

252,82

259,01

M

3,0000000

41,02

123,06

M2

0,3000000

433,12

129,94

H

0,1500000

15,03

2,25

M3

0,0100000

376,37

3,76

PREPARO MANUAL- AF 07/2016
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Edital de Licitação n?
DRENAGEM PLUVIAL

- CALCULO DE CAPACIDADE DAS VIAS

PROJ.: PAVIMENT. RUAS DE TABOCAS
RUA

EXTENSÃO

(m)

Tempo de Recorrência
DECLIVIDADE (m/m)
Longitudinal

-n n-, versa!

Larg. Mol.

Capac.

Tempo de

Máx. (m)

DA SARJ.(l/s)

Cone. (min)

(Lte.ha)

Deflúvio

Nome

Chuva Ccílica

Coef . de

5

Área Contribuinte

VAZÃO

Velocidade

Valor {ha)

(l/s)

(m/s)

RUA ALTO DA SERRA

280.00

0,0109

0,040

3,90

431,98

5.00

315,79

0,50

A1

0.546

86

0,95

RUA JOQUIM BORGES

230.16

0,0152

0.040

3,40

353.43

5,00

315,79

0,50

A2

0.391

62

0,99

RUA PROJETADA 01

109,17

0.0279

0.040

3.50

517,56

5,00

315,79

0.50

A3 + A4

0191

37

1.09

0,0102

0.040

3,50

312,05

5,00

315,75

0.50

A4

0.045

7

0,49

RUA PRIMAVERA

25.6o|

Obra de Lançamento
T ;cc

Obs:

Dec. Mínima

OBSERVAÇÕES:
Conforme Planilha a Capacidade de escoamento Superficial da via foi Superior à Vazão de Contribuição nas mesmas, Justificando ã Adoção de Drenagem Superficial; Quanto ao lançamento
final das águas, as mesmas seguem seu curso natural ATRAVÉS DE UM SITEMA DE DRENAGEM EXISTENTE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobreiovelho.ba.aov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

m

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

Pjjâfeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - BA
(D

OIEM

PERCENTUAL FÍSICO X FINANCEIRO
Descrição

EU

Oft.Ol

SERVIÇOS INICIAIS

OQÍ.01.01 SERVIÇOS PRÉ LIMINARES
RUA ALTO DA SERRA
OOXOZ
Ofí.02.01 TERRAPLENAGEM
OÍJj.02.02 INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

Valores
(%)
Valor
1,02%
5.271,63
1,02%

5.271,63

45,15%
1,42%

232.197,80

4,81%

8,28%
30,04%

7.314,60
24.753,78

0,37%

42.560,26
154.503,80
1.907,84

0,23%

1.157,52

0&03
RUA JOQUIM BORGES
0(S".03.0i TERRAPLENAGEM
0&03.02 INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

34,01%
0,72%
4,06%

174.929,16
3.713,68
20.861,70

0<tf.03.03 EXECUÇÃO DE PASSEIO
OB-03.04 PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
05 ,.03 .05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Offl.03.06 FINALIZAÇÃO DA OBRA
031.04
RUA PROJETADA 01

7,30%
21,53%
0,25%

37.537,56
110.719,94

Olg.02.03 EXECUÇÃO DE PASSEIO
OSÍ.02.04 PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
oã.02.05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
OS1.02.06 FINALIZAÇÃO DA OBRA

00?- 04. 01 TERRAPLENAGEM
OíX.04.02 INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO
0(H.04.03 EXECUÇÃO DE PASSEIO
OC&04.04 PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
OCg.04.05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
OÍJV.04.06 FINALIZAÇÃO DA OBRA
0<gOS
RUA PRIMAVERA
00*05.01 TERRAPLENAGEM
00,1.05.02 INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO
05.03 EXECUÇÃO DE PASSEIO
05.04 PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO
003.05.05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO
OC&05.06 FINALIZAÇÃO DA OBRA

0,16%
16,04%

1.266,78
829,50
82.502,47

0,86%

4.414,14

1,79%

9.226,70

2,55%

13.128,35
54.061,48

10,51%
0,25%
0,08%
3,77%
0,08%
0,45%

19.405,25
388,88

0,02%

633,39
94,98

*"

200,00%

514.306,31

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

0,00%

2.320,38
3.290,38
12.677,24

t

0,12%

0,00%

1.266,78
405,02

0,64%
2,46%

Mês 01
(%)
Valor
48,67%
2.565,91
48,67%
2.565,91
44,26%
102.773,14
100,00%
7.314,60
50,00%
12.376,89
50,00%
21.280,13
40,00%
61.801,52
0,00%
•-

Mês 02
Valor
(%)
12,83%
676,43
12,83%
676,43
44,44%
103.183,73

Mês 03
(%)
Valor
12,83%
676,43
12,83%
676,43
9,98%
23.175,57

-

50,00%
50,00%
45,00%

12.376,89
21.280,13
69.526,71

-

15,00%

-

46,93%
100,00%
100,00%
50,00%

-

35,00%

-

-

0,00%

- '

0,00%

-

-

0,00%

Mês 04
Valor
(%)
676,43
12,83%
12,83%
676,43

0,00%

-

-

-

•

1,32%

3.065,36
-

-

100,00%

-

100,00%
1,20%

51,87%

90.736,74
-

50,00%
65,00%

18.768,78
71.967,96
-

3.713,68
20.861,70
18.768,78
38.751,98
-

676,43
676,43

-

23.175,57
-

16,53%

13.640,84

-

100,00%

4.414,14

100,00%

9.226,70
-

100,00%
100,00%
83,47%

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00%
100,00%

-

-

-

100,00%

-

-

100,00%

'

0,00%

-

0,00%

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valor

12,83%
12,83%

-

-

82.096,14

Mês OS
(%)

h 100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

1.907,84
1.157,52
2.096,28
1.266,78
829,50
68.861,63
13.128,35
54.061,48
1.266,78
405,02
19.405,25
388,88
2.320,38
3.290,38
12.677,24
633,39
94,98

20,48%

105.339,05

20,19%

103.860,16

20,60%

105.948,14

20,43%

105.054,01

18,30%

94.104,95

20,48%

105.339,05

40,68% 209.199,21

61,28%

315.147,35

81,70% 420.201,36

100,00%

514.306,31

000107
^

^

ESTADO DA BAHIA
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CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
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Tabocas do Brejo Velho
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO II
CREDENCIAL

Ao
Município de Taboca do Brejo Velho
Tomada de Preços n°.
/2018
(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 Órgãos Públicos Municipais,
Estaduais, Federais, Empresas de Economia Mista, Fundações ou Autarquias, 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.
(CIDADE E DATA DA ASSINATURA)

(ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA
E
CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL)
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO III
MODELO DO TERMO DE PROPOSTA
Ao
Município de Taboca do Brejo Velho
Tomada de Preços n°.
/2018

A
empresa
estabelecida
na
,
inscrita no CNPJ sob n°
telefone/fax
, após análise do Edital da Tomada de Preços n.°
/2018 e anexos,
vem a propor para a Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos com
drenagem superficial, em diversas ruas na sede deste município, (Rua Alto da Serra, Rua
Joaquim Borges, Rua Projetada 01 e Rua Primavera), conforme Convénio n°
044/18/Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER,
observado as especificações constantes deste Edital e seus anexos, pelo valor global de
R$
(_
), de acordo com a Proposta de Preços
em anexo.
A empresa acima descrita, se compromete na proposta a prestar os serviços/obras,
na forma e prazo determinado no edital.
Fica concordado com a manutenção da proposta pelo prazo de _ _ (
) dias
contados da data de abertura da referida proposta, o qual poderá a critério do Município
de Tabocas do Brejo Velho, prorrogado uma vez por período igual de tempo.
A Proposta terá valor de um contrato de obrigação entre as partes até a devida
assinatura contratual.
Declaramos, pela total concordância com as condições do presente edital e seus
anexos, inclusive a apresentação de garantia correspondente a 3% (três por cento) do
valor contratual e, que nos preços apresentados estão inclusos todos os tributos
incidentes sobre os serviços/obras objeto deste instrumento.
Local / Data:
Nome da Empresa Participante
Nome do Sócio Representante ou Procurador
Função do Sócio ou Rep. Legal
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(TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IV
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de Preços n°,
/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 018/2018
A
empresa
Estabelecida
na
inscrita no CNPJ sob n°
, telefone/fax
propõe prestar ao Município de Tabocas do Brejo Velho, em estrito cumprimento ao
previsto no edital da licitação em epígrafe, a Execução de Obras de Pavimentação em
Paralelepípedos com drenagem superficial, em diversas ruas na sede deste município,
(Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges, Rua Projetada 01 e Rua Primavera),
conforme Convénio n° 044/18/Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da
Bahia - CONDER, observado as especificações do Edital e anexos.

Local / Data:

Nome da Empresa Participante
Nome do Sócio Representante ou Procurador
Função do Sócio ou Rep. Legal
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Ao
Município de Tabocas do Brejo Velho
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços /2018

(Identificação completa do representante legal
), como representante
legal da empresa (nome e identificação completa.
) doravante denominado
licitante, para fins do disposto no Edital de Tomada de Preços 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 no 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°
/2018, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
b)
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação
Tomada de Preços de n°
/2017 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°
72018 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 do Município 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)
Nome da Empresa Participante
Nome do Sócio Representante ou Procurador
Função do Sócio ou Rep. Legal
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO VI
Modelo de Declaração de Microempresa (se foro caso)

Ao
Município de Tabocas do Brejo Velho
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços /2018

Prezados Senhores,
A
n°

Empresa

,
,

sediada

CNPJ

(endereço completo)
, Declara, sob as penas da Lei,
que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP), nos termos da legislação vigente, artigo 3° da Lei Complementar
n° 123 de 14/12/06, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
referida Lei.
Cidade - Estado, Dia de Mês de Ano.

Nome da Empresa Participante
Nome do Representante
Função do Representante.
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ANEXO VII
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS n.°

/2018.

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

Atestamos

que
a
empresa
, CNPJ n°.

, com endereço

representada
por
portador(a) da Identidade civil ou profissional n°
visitou e tem
conhecimento das condições físicas do(s) local(is), e as demais informações necessárias
à elaboração da proposta e execução contratual dos serviços objeto do Edital de Licitação
na modalidade de Tomada de Preços n.°
2018.
Cidade - Estado, Dia de Mês de Ano.

(Nome)
Responsável Técnico ou Rep. Legal

(Nome)
Secretaria
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO VIII
Modelo de Declaração de Instalação, Aparelhamento e Pessoal Técnico
Ao
Município de Tabocas do Brejo Velho
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços - _ _ /2018

A Empresa
n°

, CNPJ

, sediada (endereço completo)
, Declara, para fins do disposto no
inciso III do art. 101 da Lei n° 9.433/05, e sob as penas da Lei, que dispõe de
aparelhamento, instalações e pessoal técnico adequado para os serviços/obras objeto
desta licitação, conforme relação abaixo.
APARELHAMENTO / INSTALAÇÃO

Descrição

Quantidade

PESSOAL TÉCNICO
Função

Quantidade

Cidade - Estado, Dia de Mês de Ano.
Nome da Empresa Participante
Nome do Representante
Função do Representante.

Edital de Licitação n9 011/2018 Modalidade Tomada de Preços nS 002/2018 - Pagina 71

000114
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNP J (MF) 13.655.659/0001-28
www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)3657-2148-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO IX
Modelo de Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores
Ao
Município de Tabocas do Brejo Velho
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços /2018

Prezados Senhores,
Declaramos, sob as penalidades cabíveis que não mantemos em nosso quadro de
pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
Cidade - Estado, Dia de Mês de Ano.

Nome da Empresa Participante
Nome do Representante
Função do Representante.
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(TIMBRE DA EMPRESA)
ANEXO X
Modelo de Declaração Que a Empresa Não Está Impedida de Licitar Junto Com a
Administração Pública
Ao
Município de Tabocas do Brejo Velho
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços /2018

Prezados Senhores,
A Empresa
n°

, CNPJ
sediada {endereço completo)
, Declara, sob as penalidades cabíveis
que não há nenhum motivo impeditivo da nossa empresa licitar e contratar junto a
Administração Pública.
,

Cidade - Estado, Dia de Mês de Ano.

Nome da Empresa Participante
Nome do Representante
Função do Representante.

L/1
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ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE
VIAS URBANAS
Contrato: n°
/2018
Tomada de Preços: n°
/2018
O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, inscrito CNPJ/MF N° 13.655.659/0001-28, situada á
Praça Municipal, n° 86, Centro, neste Município, neste ato representado por seu Prefeito, o senhor 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 á Praça Presidente Dutra n° 46 - Centro - Tabocas do Brejo
Velho Bahia, CEP. 47.760-000, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa
,
inscrita
no
CNPJ.
,
Inscrição
Estadual
n°
,
com
sede
, representada neste ato pelo(a)
senhor(a)
, portador(a) do CPF.
,
RG.
a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente
CONTRATO, nos termos da Lei Estadual n° 9.433/05, da Lei n° 123/2006, Termo de Convénio n°
044/18/Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER e demais legislação
pertinente e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades
das partes.
Cláusula Primeira - Objeto
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem superficial, em diversas ruas na
sede deste município, (Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges, Rua Projetada 01 e Rua Primavera),
conforme Convénio n° 044/18/Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER,
observado as especificações constantes do Edital da Tomada de Preços n° 002/2018 e seus anexos.
Parágrafo Primeiro - Os serviços, objeto desta Tomada de Preços, encontram descritos e especificados
no Memorial Descritivo (Anexo l), e na Planilha Orçamentaria, que também é parte integrante deste Edital,
a qual os dividem em:
1
2
3

SERVIÇOS PRELIMINARES;
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS;
LIMPEZA DA OBRA.

Parágrafo Segundo-A execução da pavimentação em paralelepípedo, será nas vias da sede do Município
de Tabocas do Brejo Velho, nas seguintes Ruas: Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges, Rua Projetada
01 e Rua Primavera, CEP. 47.760-000
Parágrafo Terceiro - Os serviços objeto deste instrumento serão executados com fiel observância das
exigências contratuais e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato,
independentemente de transcrição:
a)
Edital de Tomada de Preços n°
/2018 e seus Anexos;
b)
Memorial Descritivo e Especificações;
c)
Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, apresentada no processo.
Parágrafo Quarto - Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos parágrafos anteriores
e os termos deste contrato, prevalecerão os termos do presente instrumento.
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Cláusula Segunda - valor Contratual.
Pelos serviços do objeto ora contratado a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$
(
)Parágrafo Primeiro - No caso de solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será
analisada observado os termos como dispõe a Lei Estadual n° 9.433/05.
Parágrafo Segundo - Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários ã sua execução, transporte até o local
dos serviços, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das
referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global do contrato.
Cláusula Terceira - Condições de Pagamento
Os pagamentos dos serviços objeto deste instrumento serão efetuados no prazo de até
{
) dias úteis
da execução / recebimento, conforme boletins de medição aprovados, com base nos preços unitários
propostos, e contra apresentação das Notas Fiscais, preenchidas de acordo as determinações legais,
observado o cronograma dos repasses / liberações efetivadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia - CONDER, de acordo o Termo de Convénio n° 044/18, publicado no D. O. E em
16/03/2018 e com a verificação das seguintes disposições:
Parágrafo Primeiro - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante verificação das
certidões de regularidade fiscal;
a) ISSQN, a contratada apresentará com a Nota Fiscal o DAM - Documento de Arrecadação Municipal,
correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente emitida, com a identificação do número da
respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, atendendo a Lei Complementar n°. 116/2003 e a legislação
municipal atinente;
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
- BNDT, com prazo de validade em vigor,
c) A contratada regularmente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a declaração de que trata o artigo 6° Instrução Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de
2013, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
Parágrafo Segundo - A licitante vencedora fica responsável pela apresentação ao Município de Tabocas
de Brejo Velho, dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, para o inicio da contagem dos prazos estabelecidos.
Parágrafo Terceiro - O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Edital / Contrato.
Parágrafo Quarto - A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
Parágrafo Quinto - Quando ocorrer atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
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EM = l x N x VP

EM - Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
l = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

l = (6/1001
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.
Cláusula Quarta - Recurso Financeiro
As despesas decorrentes dos serviços objeto deste Edital correrão por conta das seguintes Dotações
Orçamentarias: Unidade: 02.05.000 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos;
15.451.006.1013 - Pavimentação, Calçamento e Urbanização de Vias e Logradouros; 4.4.9.0.51.00.00 Obras e instalações; Fontes: 00 e 24.
Parágrafo Primeiro - Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do
exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.
Cláusula Quinta - Reajuste dos Preços
Os preços propostos / contratados permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de
apresentação da proposta Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de
reajuste:

R = Vx

r/, -/ol
/„

Onde:
"R" é ovalor do reajustamento procurado;
"V" é o valor contratual a ser reajustado;
"11" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;
"IO" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.
Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos nas tabelas correspondentes as obras
/ serviços objeto deste Edital, publicadas na revista Conjuntura Económica, editada pela Fundação Getúlio
Vargas - índice Nacional do Custo da Construção Civil - INCC/FGV.
Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado pelo não cumprimento do prazo
inicialmente estabelecido.
Cláusula Sexta - Prazo
O prazo máximo para execução das obras objeto do presente Edital, será de
C
, contado a partir de sua assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma do Art. 141 da
Lei Estadual n° 9.433/05 e será instrumentalizado por termo aditivo, observado ainda o que estabelece o
Parágrafo Único do artigo 142 da citada Lei.
Cláusula Sétima - Subcontratação
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Será permitida a subcontratação de serviços, que exijam conhecimentos e/ou equipamentos específicos
para execução dos mesmos;
Parágrafo Primeiro - A subcontratação não liberará a empresa contratada de suas responsabilidades
contratuais e legais;
Parágrafo Segundo - É vedada a subcontratação total do objeto;
a) Caso ocorra a subcontratação ora mencionada, deverá ser observado o privilégio estabelecido às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/06;
Parágrafo Terceiro - À(s) empresa(s) subcontratada(s) deve(m) comprovar perante a Prefeitura Municipal
de Tabocas do Brejo Velho, através da Contratada, antes do início dos trabalhos, que estão em situação
regular jurídico, fiscal e trabalhista e que não tenham no seu quadro societário ou responsável técnico,
servidor(es) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.
Cláusula Oitava - Direitos e Responsabilidade das Partes
Parágrafo Primeiro - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a)

efetuar o pagamento ajustado,

b) dar à contratada a condições necessárias a regular execução dos serviços objeto do contrato,
c)

exercer a fiscalização em todas as suas etapas para o bom andamento dos serviços e,

d)

proceder diligências que se fizerem necessárias para o cumprimento do ajustado neste termo
contratual, no Edital e seus anexos, bem como no Termo de Convénio n° 044/18 junto a CONDER
- Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) As Obrigações da Contratada são as estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como na proposta
apresentada, e demais legislações atinentes;
b)

Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's e Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das Leis n°. 6.496/77 e 12.378/10.

c)

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações
elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a terceiros, existentes
no local ou decorrentes da execução dos serviços/obras objeto desta licitação.

d)

Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local dos serviços/obras a serem
executados.

e) Responsabilizar-se por todos os ónus e obrigações concernentes á legislação tributária, trabalhista,
securitária, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA ou CAU
do local de execução das obras e serviços.
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e)

Manter durante a execução dos serviços/obras, em local determinado pelo Município de Tabocas
do Brejo Velho a placa informativa dos serviços/obra, como prazo de execução, valor, número do
contrato, etc.

Cláusula Nona - Sanções Administrativas e Inadimplemento Contratual
A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Tabocas do Brejo Velho, o atraso injustificado
na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das
especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização,
caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos da Lei Estadual n° 9.433/05,
podendo o Município de Tabocas do Brejo Velho, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as
seguintes sanções:
V.

Advertência;

VI.

Multa;

VII.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Tabocas do Brejo Velho, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
VIII.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir ao Município
de Tabocas do Brejo Velho pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nos incisos l, III e IV do subitem anterior, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Segundo - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das
cláusulas ou condições contratadas, ser-lhe-ão aplicadas as sanções previstas na Lei Estadual n° 9.433/05,
a saber:
l - Advertência;
U - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Tabocas do Brejo Velho, por
prazo não superior a 05 (cinco) anos;
III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Tabocas do Brejo Velho;
IV- Multa nos seguintes percentuais:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta em caso de recusa injustificada da adjudicatária em
assinar o Contrato, no prazo máximo de 10 dias corridos a contar de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da parte dos serviços
não realizados, em cumprimento ao cronograma físico-financeiro;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor dos serviços não realizados por cada dia de atraso
subsequente ao trigésimo.
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Parágrafo Terceiro - A multa será descontada da garantia contratual prestada e, se for superior a esta,
será descontada dos pagamentos devidos pelo Município. Não existindo créditos do Contrato, o valor das
multas será amigável ou judicialmente cobrado;
Parágrafo Quarto - Pela inexecução total ou parcial do Contrato serão aplicadas as sanções previstas no
item 14.1, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo
haver cumulação das demais sanções com a multa.
Cláusula Décima - Rescisão
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos termos da Lei
Estadual n° 9.433/05.
Cláusula Décima Primeira - Serviços Extracontratuais
Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1° do artigo 143 da Lei Estadual 9.433/05, devem ser
registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente
contrato, especialmente as referentes a obras, serviços ou fornecimentos extras.
As obras/serviços/fornecimentos extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora
deverão ter seus preços fixados mediante prévia análise e aprovação pelo Município de Tabocas do Brejo
Velho. Não existindo preço de referência no SINAPI, este será fixado mediante pesquisa de preços,
observado o preço médio de mercado.
Cláusula Décima Segunda - Duração
0 prazo para execução dos serviços/obra objeto do presente Edital, será de
(
)
, contado
a partir de sua assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, a critério da
Administração, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um
dos motivos elencados no Ari. 141 da Lei Estadual n° 9.433/05 e será instrumentalizado por termo aditivo,
observado ainda o que estabelece o artigo 142 da multicitada Lei.
Parágrafo Primeiro - A celebração de aditivo de contrato é condicionado a verificação da regularidade em
relação aos encargos sociais, trabalhistas e a Fazenda Pública, bem como a manutenção das mesmas
condições exigidas na habilitação.
Cláusula Décima Terceira - Dano Material ou Pessoal
A Contratada será responsável por quaisquer danos causados ás estruturas, construções, instalações
elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a terceiros, existentes no local
ou decorrentes da execução dos serviços objeto deste instrumento contratual.
Cláusula Décima Quarta - Caução
Como garantia das obrigações contratuais, observado §1° do art. 136 da Lei Estadual n° 9.433/05 a
vencedora, após a contratação, apresentará caução no valor de
(
) do total do contrato,
cabendo-lhe optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sidos emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores económicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II - seguro-garantia;
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Ill-fiança bancária.
Parágrafo Primeiro - A efetivação da garantia deverá ocorrer no prazo máximo de
(
) dias úteis
contados da assinatura do contrato ou de seus respectivos aditamentos, representando inadimplência da
contratada, sujeitando-a ás penalidades previstas na Lei Estadual n° 9.433/05, caso não seja efetivada.
Onde sua comprovação será anexada a este instrumento, integralizando-a independente de sua transcrição.
Parágrafo Segundo - Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou
renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com
os novos valores e prazos pactuados.
Parágrafo Terceiro - Após a conclusão e recebimento dos serviços objeto deste instrumento a garantia
será liberada ou devolvida a contratada, observado se em dinheiro atualizada monetariamente.
Parágrafo Quarto - Ocorrendo dissolução contratual, conforme for a forma do disposto na cláusula de
rescisão do contrato, não haverá restituição da garantia, a qual reverterá e será apropriada pelo Município
de Tabocas do Brejo Velho.
Cláusula Décima Quinta - Fiscalização
A fiscalização da execução dos serviços será realizada por representantes designados pelo Município de
Tabocas do Brejo Velho, de acordo da Lei Estadual 9.433/05, a quem compete acompanhar e verificar se a
serviços estão sendo prestados conforme o contrato e os documentos que o integram.
Parágrafo Primeiro - A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato,
se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Parágrafo Segundo - 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 a assegurar e facilitar o acesso
da fiscalização dos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
Parágrafo Terceiro - A contratação para a execução do objeto deste instrumento ocorre através de
Convénio junto a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia-CON DER, de acordo consta
do Termo de Convénio n° 044/18. Assim, fica assegurado aos técnicos credenciados da Concedente, o
direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a
execução dos serviços prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de
quaisquer esclarecimentos julgados necessários a missão fiscalizadora e ou de auditoria,
Parágrafo Quarto - Das decisões da fiscalização poderá a Contratada recorrer ao Município de Santa Maria
da Vitória, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.
Parágrafo Quinto - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
Cláusula Décima Sexta - Recebimento do Objeto
Os Recebimentos Provisórios e Definitivos dos serviços/obra serão efetuados de acordo com o estabelecido
na Lei Estadual n° 9.433/05:
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Parágrafo Primeiro - Concluídos os serviços, a licitante vencedora solicitará ao Município de Tabocas do
Brejo Velho, através da fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitação.
Parágrafo Segundo - O Município de Tabocas do Brejo Velho, terá até 90 (noventa) dias após o
recebimento provisório, para através da fiscalização, verificar a adequação das obras/serviços recebidos
com as condições contratadas, emitir parecer conclusivo e, aprovação da autoridade competente.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a
Contratada, ás suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado os
serviços/projeto, o Município de Tabocas do Brejo Velho, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos
Serviços/obras que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada.
Parágrafo Quarto - O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor (Lei n.° 10.406, de 2002).
Cláusula Décima Sétima - Publicação
O Município de Tabocas do Brejo Velho publicará o extrato para a eficácia contratual, no Diário Oficial do
Município, em até o 10 (dez) dias corridos contados de sua assinatura, na forma do art 131, Parágrafo
Primeiro da Lei n° 9.433/05.
Cláusula Décima Oitava - Casos Omissos
Os casos omissos serão dirimidos pela Procuradoria Jurídica do Município de Tabocas do Brejo Velho com
base nas disposições da Lei n.° 9.433/05 e dos princípios gerais de direito.
Cláusula Décima Nona - Foro
Fica eleito o foro da Comarca de Serra Dourada - Bahia para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente Contrato, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas vias)
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Tabocas do Brejo Velho - Bahia,

Município de Tabocas do Brejo Velho
CONTRATANTE

de

de 2018.

CONTRATADA

Testemunhas:
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ANEXO XII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS
Tomada de Preços n°
/2018

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os
fins da parte final do inciso IVdoart. 101 da Lei estadual n° 9.433/05, termos conhecimento
de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.
LocaL e Data

de

de 20

Razão Social
CNPJ
(nome e assinatura do representante legal).

OBS. Declaração firmada pelo próprio licitante.
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO A HABILITAÇÃO
Tomada de Preços n°
72018
Em cumprimento do art. 120, II e art. 121, VIM da Lei estadual n° 9.433/05, e em face do
quanto disposto noart. 184, inc. V, e noart. 195 do mesmo diploma estadual, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
( ) exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da
Lei Complementar n° 123/06
( ) pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma
do §1° do art. 43 da Lei complementar n° 123/06, a existência de restrição fiscal.
LocaL e Data

de

de 20

(nome e assinatura do responsável).
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ANEXO XIV
Termo de Convénio n° 044/18
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia - CONDER

r'
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Coaírate: E! Convénio
btt^r. H n P A. /.? /

TERMO DE CONVÉNIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
A
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA - CONDER E O MUNICÍPIO DE
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA CONDER, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano SEDUR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.595.251/0001-08, sediada na Av. Edgard
Santos, n° 936, Narandiba, neste ato, representada pelo seu Diretor Presidente,
José Lúcio Lima Machado, e pelo Diretor de Equipamentos e Qualificação
Urbanística, Airton José Vilfaça Maia, e o MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO
VELHO/BA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Praça Municipal,
n° 86, Centro, no Município de TABOCAS DO BREJO VELHO/BA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 13.655.659/0001-28, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a)
HUMBERTO PEREIRA DA SILVA, inscrito(a) no CPF/MF sob o n° 378.672.615-91,
portador(a) da Carteira de Identidade n° 03703274 expedida pela SSP/BA, a seguir
denominados em conjunto como PARTICIPES e, separadamente, como
CONCEDENTE e CONVENENTE, respectivamente, tendo em vista o constante do
processo administrativo n° 1403180001655, resolvem celebrar o presente Convénio,
sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei Estadual n° 9.433/05 e Lei Federal
n° 8.666/93; bem como do Decreto Estadual n° 9.266, de 14/12/2004, e -suas
alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Convénio tem como objeto a cooperação técnica e financeira entre a
CONCEDENTE
e
o
CONVENENTE
para
a
PAVIMENTAÇÃO
EM
PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS DO ALTO DA
SERRA, JOAQUIM BORGES E PROJETADA 01 E PRIMAVERA, NO MUNICÍPIO
DE TABOCAS DE BREJO VELHO, conforme Plano de Trabalho que passa a
integrar o presente, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA
Os recursos financeiros para a execução deste convénio estão estimados no valor
total de R$ 514.306,31 (QUINHENTOS E CATORZE MIL, TREZENTOS E SEIS
REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) que serão custeados pela CONCEDENTE e
serão utilizados em estrita conformidade com o Plano de Trabalho, através da
seguinte dotação orçamentaria: Unidade Orçamentaria: 26.401 - CONDER; PAOE:
15.451.204.1162
Implantação de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas;
Destinação de Recursos: 0.100.000000 - Tesouro,, Elemento de des&esa: 4.4.40.42
-Auxílios.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os recursos de que trata a presente cláusula destinamse exclusivamente à realização do disposto na cláusula primeira, sendo vedado o
seu emprego, ainda que transitoriamente, em outras despesas ou quaisquer
atividades que não estejam plenamente vinculadas ao perfeito atendimento do
objeto deste Convénio.
PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedada a utilização dos recursos do presente
Convénio para pagamento de despesas referentes à pessoal da Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, a qualquer título e sob qualquer forma,
diretamente ou através de terceiros, bem como em finalidade diversa da
estabelecida neste Convénio.
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a redistribuição dos recursos recebidos a
outras entidades, congéneres ou não.
PARÁGRAFO QUARTO - O CONVENENTE responsabilizar-se-á pelo cumprimento
dos objetivos, metas e cronograma de execução constantes no Plano de Trabalho,
conforme projeto apresentado à CONCEDENTE, cabendo-lhe o gerenciamento dos
recursos financeiros, indissociavelmente vinculados ao objeto deste Convénio.
PARÁGRAFO QUINTO - Toda e qualquer despesa que exceder ao valor previsto
nesta cláusula será de inteira e exclusiva responsabilidade do CONVENENTE, que
proverá os recursos necessários à sua cobertura.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A liberação dos recursos financeiros a cargo da CONCEDENTE, previstos na
Cláusula Segunda, dar-se-á de acordo com o cronograma de desembolso constante
no Plano de Trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A publicação do Convénio, a ser realizada na forma da
Cláusula Décima Quarta deste instrumento, autoriza o CONVENENTE a lançar o
procedimento licitatório, nos moldes do quanto disposto na Lei Estadual n° 9.433/05
ou Lei Federal n° 8.666/93, para contratação do objeto pactuado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Concluída a licitação pelo CONVENENTE, fica vedado
o imediato início das atividades previstas no Plano de Trabalho, até que seja
emitida, pela CONCEDENTE, a autorização para início dos serviços, mediante a
conferência dos documentos relativos ao processo licitatório realizado pelo
CONVENENTE para contratação do objeto previsto neste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os documentos referentes ao Certame Licitatório e ao
Contrato celebrado devem ser apresentados pelo CONVENENTE à CONCEDENTE,
imediatamente após a conclusão da licitação, juntamente com a declaração que
atende ao disposto na Lei Estadual ou Federal de Licitações.
PARÁGRAFO QUARTO - Cumpridos os requisitos dos Parágrafos acima, será
autorizado o início das obras e liberada a primeira parcela prevista no cronograma
de desembolso.

1
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PARÁGRAFO QUINTO - A liberação das parcelas subsequentes, cuja periodicidade
e valor encontram-se previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho
celebrado, está obrigatoriamente adstrita:
I - ao cumprimento de todas as atividades e metas estabelecidas no Plano de
Trabalho para a fase e/ou etapa correspondentes à parcela financeira
anteriormente auferida;
II - à regular prestação de contas da parcela financeira anteriormente
repassada, que deverá ser protocolada pelo CONVENENTE junto a
CONCEDENTE em até 10 (dez) dias antes do recebimento da parcela
subsequente; devendo necessariamente ser aprovada pela CONCEDENTE,
em seus aspectos físico e financeiro;
III - a aprovação da prestação de contas da penúltima parcela, fica
condicionada a conclusão total das obras e serviços, com atesto da sua
funcionalidade pela fiscalização da CONCEDENTE.
IV - recebida à última parcela, o CONVENENTE fica obrigado a prestação de
contas final do ajuste, a ser apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados da data do término da vigência, nos termos do art. 7°, f, 3 do
regulamento do Decreto Estadual n° 9.266/04.
PARÁGRAFO SEXTO - Somente após a aprovação da prestação de contas final
apresentada pelo CONVENENTE, será dada a quitação da boa e regular execução
do objeto deste Convénio, com emissão do respectivo Termo de Encerramento.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso se esgote o prazo de 60 (sessenta) dias de expirada
a vigência do Convénio, sem que haja aditivo de prazo e/ou apresentação da
prestação de contas final, será iniciada a Tomada de Contas Especial, com a
inscrição do Município no SICON e possibilidade de encaminhamento do Relatório
da Comissão para posterior apuração de responsabilidade junto ao Tribunal de
Contas Estadual - TCE.

CLÁUSULA QUARTA - DA OBSERVÂNCIA A REGULARIDADE DOS GASTOS E
DESPESAS REALIZADAS POR FORÇA DO CONVÉNIO
Considerando o quanto disposto na legislação de regência, além das demais
condições estabelecidas na Cláusula Sexta, é de observância obrigatória por parte
do CONVENENTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CONVENENTE movimentará os recursos previstos
na cláusula segunda em conta bancária específica, vinculada ao Convénio, sendo
vedado efetuar saques ou pagamentos em espécie a terceiros não identificados no
processo de execução do Convénio.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação dos recursos, para a execução de obras,
serviços e compras visando à realização do objeto do Convénio, deverão ser
observados os princípios da legalidade, economicidade e da eficiência, conforme Lei
Federal n° 8.666/93 e Lei Estadual n° 9.433*05, deVendo as contratações^-^
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submeterem-se a processo licitatório, sob pena de apuração da responsabilidade do
CONVENENTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os saldos do Convénio, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira
oficial, se a previsão de seu uso for iguai ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em
títulos da divida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos
menores que um mês.
PARÁGRAFO QUARTO - As receitas financeiras, auferidas na forma do parágrafo
terceiro, serão obrigatoriamente computadas a crédito do Convénio, e poderão ser
aplicadas exclusivamente no seu objeto, desde que haja solicitação motivada, com
concordância e prévia anuência da CONCEDENTE, devendo, em qualquer caso,
constar demonstrativo específico que integrará as prestações de contas.
PARÁGRAFO QUINTO - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do
Convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da
imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela
CONCEDENTE.
PARÁGRAFO SEXTO - O CONVENENTE se obriga a observância das normas
tributárias, sendo solidariamente responsável com o fornecedor por eventual
ausência e/ou erros nas retenções obrigatórias e recolhimentos realizados.
CLÁUSULA QUINTA - DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS REPASSES
FINANCEIROS
O repasse dos recursos ficará automaticamente suspenso, e retidos os valores
respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de
quaisquer das obrigações previstas neste Convénio, especialmente:
a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela
anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela
CONCEDENTE ou pelos órgãos competentes do controle interno da
Administração;
b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não
justificados no cumprimento das etapas e/ou fases programadas, práticas
atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas
contratações e demais atos praticados na execução do Convénio, ou o
inadimplemento do CONVENENTE relativamente a outras cláusulas do
Convénio;
c) quando o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas
pela CONCEDENTE ou pelos órgãos competeftte^ do contro|e_Jnterno da
Administração.
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d) Quando o CONVENENTE não prestar contas da parcela
aplicada, ou houver pendências na prestação.

anteriormente

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inobservância das condições estabelecidas nesta
Cláusula é passível de ensejar a adoção do procedimento de Tomada de Contas
Especial em face do CONVENENTE, bem como a inscrição do Município no SICON.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Convénio, os
PARTICÍPES se comprometem a:
I-CONCEDENTE:
a) acompanhar sistematicamente o Convénio e, quando necessário, proceder
alterações através de termos aditivos, antes do término do Convénio;
b) atualizar o cronograma de desembolso quando houver atualização do plano
de aplicação ou insuficiência de recursos;
c) transferir à CONVENENTE os recursos estipulados na Cláusula Segunda
referentes à sua participação financeira;
d) designar um dos funcionários pertencentes a equipe da Coordenação de
Convénios da SUPEQ/COPEQ, integrante do quadro da Diretoria de
Equipamentos e Qualificação Urbanística da CONDER, para supervisionar e
avaliar a realização do objeto deste Convénio, procedendo as visitas e
inspeções necessárias, e emitindo os competentes relatórios.
e) analisar a prestação de contas apresentada pelo CONVENENTE;
f)

apresentar, ao final de cada etapa e/ou fase prevista no Plano de Trabalho,
laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu
cumprimento para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou
fases de execução seguintes;

g) em caso de descumprimento do dever de prestar contas, omissão de
documentos ou outras irregularidades, inscrever o CONVENENTE como
inadimplente no SICON - Sistema de Informações Gerenciais de Convénios e
Contratos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data limite para a
apresentação da prestação de contas, conforme inciso IX do artigo 4° da
Resolução n° 144/2013 do TCE;
h) quando o objeto do Convénio for a execução de obras ou benfeitorias em
imóvel, emitir documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o
projeto básico.
i)

manter controle atualizado sobre os recursos li
contas.

e as prestações de
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II-CONVENENTE

a) encaminhar o procedimento licitatório junto à CONCEDENTE, bem como
apresentar a Declaração de Conformidade do Processo, antes de iniciar
qualquer atividade do Convénio;
b) depositar em conta específica, vinculada ao Convénio, o valor correspondente
a sua contrapartida, quando houver, de acordo com o cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho;
c) realizar as ativídades constantes no Plano de Trabalho, com o
acompanhamento do responsável técnico indicado no Formulário de Projeto;
d) realizar medição dos serviços e apresentar relatório de execução físicofinanceiro, informando o percentual realizado do objeto e a sua
compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e
atendimento dos fins propostos;
e) prestar contas de cada parcela recebida, no prazo máximo de até 10 (dez)
dias antes do recebimento da parcela subsequente, e, quando tratar-se da
prestação de contas final, encaminhar a documentação em no máximo 30
(trinta) dias após o termino da vigência do Convénio, sob pena de incorrer nas
sanções legalmente previstas;
f) aplicar os recursos previstos na Cláusula Segunda, bem assim os
rendimentos financeiros auferidos, quando previamente autorizados pela
CONCEDENTE, estando a sua utilização atrelada, exclusivamente, a
execução do objeto deste Convénio;
g) fazer constar na divulgação, através de quaisquer meios de comunicação,
inclusive impressos, cartazes, painéis, faixas etc. a logomarca da
CONCEDENTE;
h) contratar obras, serviços e compras para a execução do objeto deste
Convénio, somente mediante processo licitatório, conforme determina a Lei
Estadual n° 9.433/05 ou Lei Federal n° 8.666/93.
i) assumir, por sua conta e risco, as despesas referentes às taxas bancárias,
multas, juros ou correção monetária, bem como as despesas referentes
atrasos nos pagamentos, sendo vedada a utilização de recursos do Convénio
para tal finalidade;
j)

assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos tributários,
trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do
objeto deste Convénio, que não terão qualquer vínculo empregatício ou
relação de trabalho com a CONCEDENTE.

k) atualizar, quando cabível, o plano de aplicação;
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restituir ao CONCEDENTE o valor transferido, acrescido de eventuais
rendimentos de aplicação financeira, quando não for executado o objeto do
Convénio ou quando não atestada a sua funcionalidade; quando não for
apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas ou quando os recursos
forem utilizados irregularmente ou em finalidade não estabelecida neste
Convénio, na data de sua conclusão ou extinção;

m) movimentar os recursos em conta bancária exclusiva para o Convénio,
realizando-as na forma estabelecida no inciso V do artigo 4° da Resolução n°
144/2013 do TCE e no art. 7°, alínea f, 8, do regulamento do Decreto Estadual
9266/2004;
n) apresentar documentação atualizada, exigida por Lei e pelo artigo 3° da
Resolução n° 144/2013 do TCE, quando da celebração de termos aditivos;
o) comprovar a correta aplicação dos recursos mediante apresentação dos
documentos idóneos para a comprovação dos gastos;
p) apresentar Termo de Declaração contendo as informações atualizadas do
gestor responsável pela entidade CONVENENTE, na forma e pelo prazo
estabelecido no inciso VIII do artigo 4° da Resolução n° 144/2013 do TCE,

CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONVÉNIO
A CONCEDENTE exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e
avaliação da execução deste Convénio, além do exame das despesas, com a
avaliação técnica relativa à aplicação dos recursos repassados, a fim de verificar sua
correta utilização, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e
visitas, e atestação da satisfatória realização do objeto do Convénio.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado à CONCEDENTE o livre acesso de
seus técnicos credenciados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os
atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a este Convénio,
quando em missão fiscalizadora e ou de auditoria.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O acompanhamento e a fiscalização do Convénio,
exercidos pela CONCEDENTE, não importa em substituição, tampouco excluem ou
reduzem, a responsabilidade do CONVENENTE de acompanhar e supervisionar a
execução e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste Convénio.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONVENENTE deverá encaminhar à CONCEDENTE prestação de contas de
todos os recursos recebidos, sendo esta paraal/e/ou total, devendo sempre vir
acompanhada dos documentos exigidos fôe.íaWgislação de regência, conforme
regras estipuladas abaixo:
<
~
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1 - A prestação de contas parcial refere-se a cada uma das parcelas do recurso
liberado, exceto a última, e será exigida quando a liberação dos valores ocorrer em
02 (duas) ou mais parcelas, sendo a aprovação prestação de contas da 1a parcela
condição indispensável à liberação da 2a, a aprovação da prestação de contas da 2a
parcela condição indispensável à liberação da 3a e assim sucessivamente, devendo,
cada uma delas, ocorrer, em até 10 (dez) dias antes do recebimento da parcela
subsequente.
II - A prestação de contas final, que se refere à última parcela repassada, será
apresentada no prazo de 30 (trinta) dias do término da vigência do Convénio,
conforme art. 7°, f, 3 do regulamento do Decreto Estadual n° 9.266/04.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na prestação de contas final poderá ser dispensada a
apresentação dos documentos já apresentados nas prestações de contas parciais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Toda prestação de contas deverá ser instruída com
relatório de execução físico-financeiro, atestado e assinado por profissional
devidamente habilitado e identificado, e deverá informar o percentual de realização
do objeto do Convénio, sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos
recebidos e planilha conveniada, a funcionalidade e qualidade da obra, além do
atendimento aos fins propostos.
PARÁGRAFO QUARTO - Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou
equipamentos, o relatório de execução físico-financeira deverá mencionar se foram
instalados e se estão em efetivo funcionamento e, no que couber, a sua destinação
após a conclusão do objeto.
PARÁGRAFO QUINTO - Quando o objeto incluir a execução de obras e serviços de
engenharia, o relatório de execução físico-financeiro deverá informar se o seu
recebimento é provisório ou definitivo, apresentando as certidões de quitação dos
encargos incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo
poder público municipal, liberando a obra para uso e utilização para os fins
autorizados, quando cabível.
PARÁGRAFO SEXTO - O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos
incluirá, além dos recursos estaduais repassados, os rendimentos decorrentes da
aplicação no mercado financeiro e os recursos previstos de contrapartida do
CONVENENTE, assim como as aplicações dos recursos totais e os saldos
porventura devolvidos.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Transcorrido o período previsto no cronograma de
execução para cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução
correspondente(s) ao montante dos recursos já recebidos, sem que tenha sido
apresentada a prestação de contas respectiva, o CONVENENTE será registrada
como inadimplente no Sistema de Informações Gerenciais de Convénios e Contratos
- SICON, suspendendo-se a liberação dos recursos até que sejam sanadas as
pendências.
PARÁGRAFO OITAVO - A aprovação da prestação di contas fica condicionada à
verificação da regularidade dos documentos apre^entí idos, conforme previsto no:

\ Jv
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parágrafos desta cláusula, bem assim à certificação do cumprimento da etapa(s)
e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do
servidor responsável pela fiscalização do Convénio indicado na alínea "d" do inciso l
da Cláusula Sexta, contendo o percentual de realização do objeto do Convénio, sua
compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e planilha
conveniada, a funcionalidade e qualidade da obra, além do atendimento aos fins
propostos.
PARÁGRAFO NONO - A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime
o CONVENENTE de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de
Contas do Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração,
nos termos da legislação específica vigente.
PARÁGRAFO DÉCIMO - Fica ciente o CONVENENTE de que a não apresentação
da prestação de contas devidamente formalizada, ou não sendo sanadas as
pendências e irregularidades identificadas pela CONCEDENTE, ensejará a
instauração de Tomada de Contas Especial do Convénio.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONVÉNIO
É vedada a alteração do objeto do Convénio, salvo para a sua ampliação, desde que
aprovado o aditivo de alteração de meta física, com respectivo Plano de Trabalho,
após comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores, com a
devida aprovação da prestação de contas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado a CONCEDENTE a prerrogativa de
prorrogar de oficio a vigência deste Convénio, sempre que der causa a atraso na
liberação dos recursos, ou na publicação de aditivos solicitados tempestivamente,
limitada a prorrogação do exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONVÉNIO
A extinção do Convénio se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas
demais hipóteses previstas nos parágrafos seguintes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Convénio poderá ser rescindido por qualquer dos
partícipes, mediante notificação escrita, contendo as razões de relevante interesse
que ensejaram sua necessidade e conveniência, hipótese em que o CONVENENTE
fica obrigada a restituir integralmente os recursos recebidos e não aplicados no
objeto do Convénio, conforme parecer da CONCEDENTE, acrescidos do valor
correspondente às aplicações financeiras, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento de qualquer das cláusulas do
Convénio é causa para sua denúncia, especialmente quando verificadas as
seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela,Conforme
prazos estabelecidos;

ftí
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c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as
autorizações legais.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A extinção do Convénio por quaisquer das
irregularidades referidas, também ensejará a restituição em 30 (trinta) dias dos
recursos financeiros ainda não aplicados na execução do objeto, bem como seus
rendimentos, nos termos do parecer emitido pelo CONCEDENTE, sem prejuízo da
necessária prestação de contas.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PESSOAL

O CONVENENTE se responsabiliza por todo pessoal utilizado na execução do
objeto deste Convénio, que não terá relação jurídica de qualquer natureza com a
CONCEDENTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O presente Convénio terá vigência de 8 (OITO) MESES, contados da data de
publicação deste Termo, podendo ser prorrogado, mediante a formalização de
aditivo, desde que aprovado novo Plano de Trabalho.
PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de vigência previsto nesta cláusula será acrescido
de mais 60 (sessenta) dias, para fins de apresentação da Prestação de Contas Final,
nos termos do art. 7°, alínea g do Decreto Estadual n° 9.266/04.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AQUISIÇÃO DOS BENS

Os bens adquiridos com vistas à realização do projeto, conforme previsto na
cláusula primeira, não poderão ser alienados, locados, emprestados ou oferecidos
como garantia, ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa autorização da
CONCEDENTE.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas
em outras cláusulas deste Convénio, o CONVENENTE deverá apresentar relatórios
semestrais acerca da utilização dos bens adquiridos, seu local de instalação e
estado de funcionamento durante todo o prazo do Convénio.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONCEDENTE, por meio do servidor responsável
pela fiscalização do Convénio, a ser indicado conforme alínea "d" do inciso l da
Cláusula Sexta, emitirá pareceres acerca dos relatórios previstos no Parágrafo
Primeiro desta Cláusula e, constatando o seu mau uso ou desvio de finalidade, estes
serão revertidos ao património do Estado da Bahia, sem prejuízo da
responsabilização civil, penal e administrativa da entidade e de seus dirigentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato deste Convénio no Diário
Oficial do Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura,
conforme predispõe o artigo 10 do Regulame^tp.do (Decreto 9.266 de 14 dezembro
de 2004
\A , r
"-o*-. -
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, Capital do Estado da Bahia, como
competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Convénio em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos,

Salvador, J £

Airton José Villáça Maia
Diretor de Equipamentos e Qualificação
Urbanística/'CONDER

£-'HUMBERTO péREIRA DA SILV^

Prefeito(a) do Município de
TABOCAS DO BREJO VELHO/BA

TESTEMUNHAS:

NOME: B*®*» w
CPF:

NOME:
CPF:

Jvd V'iC'1' 1
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PLANO DE TRABALHO
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1 - DADOS CADASTRAIS .

y-

CNPJ
13.655.659/0001-28

Órgão / Entidade Proponente
Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
Endereço
Praça Municipal, n° 86, Centro
Cidade
Tabocas do Brejo Velho
Conta Corrente

UF
BA

CEP
47.760-000

Banco

DD D / Telefone
(77 )3657-2160
Agência

E. A.
MUNICIPAL
Praça de Pagamento
CPF
378.672.615-91

Nome do Responsável
Humberto Pereira da Silva
C l / Órgão Exp
03703274-70 SSP/BA

•

Cargo
Prefeito

Fun< rão
Prefísito

Matrícula

Endereço
Rua Presidente Dutra, n° 56

CEP
47.760-000

2 - OUTROS PARTÍCIPES

;

NOME

CNPJ/C PF

E.A.

Endereço

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME
ANTOCÉUO RIBEIRO DA SILVA

TITULO PROFISSION AL
ENGENHEIRO CIVIL

N° REGISTRO PROFISSIONAL
CREA-BA:42370/D

4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

•

TITULO DO PROJETO:

Período de Vigência

Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial de ruas, no
Município de Tabocas do Brejo Velho/Bahia.

Início
Março/18

Término
Novembro/18

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:
Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial das Ruas do Alto da Serra, Joaquim Borges e
Projetada 01, no Município de Tabocas de Brejo Velho.
^TT" %— *^"--^
^"^•íiijj^^ ^~^>

M\
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A implantação de obras de pavimentação promoverá uma melhoria considerável às áreas beneficiadas,
proporcionando um maior desenvolvimento económico e social da localidade, uma vez que as intervenções de
melhorias em infraestrutura urbana permitirão acesso de qualidade a bens e serviços relacionados à saúde,
educação e transporte.

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)
INDICADOR FÍSICO

ETAPA /

'

METAS

META

ESPECIFICAÇÃO

1.0

1.1
1.1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DA OBRA

2.1

TERRAPLANAGEM

2.1.1

SERIÇOS TOPOGRÁFICOS

3.1

INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO

3.1.1

GUIA E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO

4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO

4.1.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6
CM, ARMADO

5.1

PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO

5.1.1

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
SOBRE COLCHÃO DE AREIA

6.1

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

6.1.1

PLACA DE IDÊNTIFICACÃOCOM NOME

2.0

3.0

4.0

5.0

DURAÇÃO
Início
Término

Unidade

Quantidade

M2

5,63

Maio/18

Junho/18

M2

4.692,48

Maio/18

Outubro/18

M

1.261,31

Maio/18

Outubro/18

M3

95,88

Maio/1 8

Outubro/18

M2

4.692,48

Maio/18

Outubro/18

UND.

7,00

Maio/18

Outubro/18

UND.

9,00

Maio/18

Outubro/18

M2

4.692,48

Maio/18

Outubro/18

6.0
DA RUA
6.1.2

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

7.1

FINALIZAÇÃO DA OBRA

7.1.1

LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.0

4:

'%_
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5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1 ,00)
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO

TOTAL

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS CORRENTES

MUNICÍPIO (%)

CONDER (%)

R$514.306,31

(100,00%)

R$514.306,31

100,00 %

DESPESAS DE CAPITAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

»

TOTAL GERAL

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00}
CONCEDENTE EXERCÍCIO 2018
Meta

1°Mês

1.0

•

3° Me 8

2° Mês

0,00

0,00

Meta

7° Mês

8° Mês

1.0

R$94.208,01

000

4° Mês

5° Mês

6° Mês

R$210.6;Í5.71

0,00

R$209,462,59

0,00

9° Me s

10° Mês

11° Mês

12° Mês

-

-

7 - DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a SEDUR/CONDER e sob as
penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplència com o Tesouro Estadual ou
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de recursos
de dotações consignadas nos orçamentos do Estado na forma deste Plano de Trabalho.

/Tf

/^

^&7

&**^

J? />v

HUMBErfTO PEREIRA DA SILVA

Prefeito Municipal
8 -APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

\\r\

&. w

APROVADO

4:

/

LOCAL E DATJW rrf6 °°*

& \

.

f

^

^

V 1^1 )
\Ç0NéÊDÊNT,E

^
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DIÁRIO OFICIAL

niDíoda r.Ecrataría oe Desenvolvimento Urbano • o Município Maçar? til. PRAZO:23ÍC3/;om
o 20/061018. Prowaw Administrativo n* 14111 SQQiflOflO, DATA: íS/OVZOIS, Jutmarl
QMIn-lMfMML
EXTRATO DE PORTARIA- PRpRROQAçAO OE PRAZO,
POETARIA N* 31^013, OBJCTO Prorrogar o> pruo para aguarda r (asposla da Notificação n'
OQQTDia íncárnlntucia i Gestão Municipal, posterior a conclusio da Tomada do Cornai do
Temia de Adesão n'07072000 ao ConvAnto n* 243/2005- celebrado cntfO O Estado da Bahia, por
meio di SDcroluJa d» Desenvolvimento Uibanú c o Município (fé Foiinosa tí« filo Pído, PRAZO;
M<03â01« a 2T/OM20Í3. Proeow AdnUnleiral.vo n* 14111S00339ZO. DATA: iSWKW20ia.
Jusfnarl Olheira - SecrtUrta,

EXTRATO C>E PORTARIA - PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
PORTARIA N* 35/2015, QBJETO: Proífogar* pítia paia aguardar resposta da NobGcaçio n*
00&201G encaminhada â GESÍJO Municipal, poslenor a conciuslo da Tomada de Contai tio
Con«ínlon'014f200B. CctobMdicntreo Etiadotio Bahia, pormolodn Sota» Ia ri B de Dounrolvlmenlo Urbano a o Município de Cipó. PRAZO: 2JU03tóOi8 n SSIO&XHB, ProeosMAdmlntoirauvo n' 1 -1(1170008770. DATA; 1 5/0&20I8. JuBmerl Oilv«I« - SccraUita.

EXTRATO DE PORTARIA- PRORROGAÇÃO OE PRAZO.
PORTARIA Ng 36/2018. OBJETO; PfOTiesnr o prazo poia conctutío do Tomada de Contas Só
Termo dt AdeUo n9 001/2007 ao Convénio n' 343(2005. Celebrado antrc- o E«ado da DahU,
par moio da Seciolarfn do Oounvotvlmenlo Uibano a o Município d» António Cardoso. PRAZO:
a 25f06/201B_ P/scosio Arimkilslrauvo n* 5111170005760. DATA: 1SD3/2Q1Q,
- Scwoiarfa,

Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia - CO N P ER

_

TERMO DG ENCERRAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Pelo presente, declaramos encenada a Tomadi de contas- Especial constituída pela portaria
DIPRC n' 19S/201C,a rajpoiW do convirlo n' ÍXMJ2 00?. ctlebraifo com o Município ds América
Di uiitia. Insiiuilda iiraví s da protesta scimlnlíiiaiivo n" t-4031 600CH143. «nforme ulitírEo
final da eomissJo pioceisanic, acompanhado os tarrnoi da Parucar omllido p»)a ProMiradaria
JurlUica da CONOER.
Salvador, 16 d* maiço d* 2018.
JOSÉ LÚCIO UMA MACHADO

EXECUTIVO 25

e dois oontQVOr-} DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: fonte: 0.100.000000 - Tteouro; Pnjuo: 1162
- Implanta pio de tnfraesiiutura Vilrt-a em Ateot Otbar.ii, PRAZO; iM (aali) incsea. DATA DA
A8SIMATUP.A: 16 de março de 20IB.
RESUMO DO CONVÉNIO H'. 043/10, PROCESSO; 1403170088CM. CONVENIENTE:
MUNICÍPIO DE UAUA • BAHIA. ODJETO: Pa*imonlBc4o «m ParalclopIpodD com Dranagom
Supoiíilal noa Pcvoadoa d» Saqlara (Ruas Perfil l * U). PeJfo Cranda (Ruão PÍrfd23,24.25
e 38) * Sitio ilo Triama» (Ruaa PoiM 39, 4O, -»1 é 42), no Município. VALOR; RS 700.000,00
(Boiooanloft mil roais), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Fonte; 0,100.000000 - latouro; projota:
1102 - Implantação de Infraeslmtura Viária «m Área» Uibar.as. PRAZO: 07 (sele) tntus. DATA
OA ASSINATURA: 16 d« mnrfodo S01B,
RESUMO DO CONVÉNIO N*. 04410. PROCESSO-. 1-103100001655. CONVENENTE:
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA. OBJETO: Pavim.nlaçío em
Pa ralo.topTpedoiximD[onag«nSup*rtidalda»Rua»dnAllo da Sorra, Joaquim BoigosaProjetada
01 o Primavera, no Município. VALOR; RS 514.306.J1 (qulnhinlos a quatofi» mH, iroztnlo» •
í e^raai; e tr>,la e in centavos). DOTAÇ Ao ORÇAMENTARIA- Tonte: 0:1 DO.OOOOOO-Tesouro;
fiojolo: MC2-lmplar,ljçCoflc InlrníilriJlura VHna «m Aioa»Uibjnas,PRAZO: 08 (oiio) mtnic,
DATA DAASSIMATURA] 'Ifldo março d» 2018.

RESUMO DO tf TERMO ADITIVO AO CONVÉNIO H'. 027/R FIRMADO EM: 05/05/14.
PROCESSO: Atímlnltlrathro n' 1403170101473. CONVEMENTE: MUNICÍPIO DE CORAÇÃO
DE MARIA - BAHIA. OBJETO: PiDiioju por mate 04 (quatro) moscs o ptazo da Vlgãncla do
Conv&nko. OATAOAASSINATURAtMdadozimbradoZOir.
RESUMO 00 7* TEHMO ADITIVO AO CONVÉNIO H1, 121/14. FIRMADO EM; 29J05/11.
PROCESSO; CU H' 54V17 - COPEO/SUPEQ. CONWENGNTE: MUNICÍPIO DE IQRAPIÚKABAHIA. ODJETO: Piorroflj por mais 05 (cinco) míifE o praio d&vtgfincb do Convénio. DATA
HA ASSINATURA: 22 de Jaiwiro de.2018.
RESUMO DO «' TERMO ADITIVO AO CONVÉNIO N*. 167(14. FIRMADO EM: Q3.WH.
PROCESSO: Admlnhlralivo n' 1403170101740. COMVENEMTE: MUNICÍPIO DE MUTUlPE BAHIA. OBJETO; Pio/rega por mais 03 (Klt) m»n o prazo dt vianda do Convénio.
ASSIfOATURA: 07 do d««mbro da 2017.

Ma publicação da RESUMO DO 6* TERMO ADITIVO AO CONVÉNIO N*. 311/14. Publicado no
Diária Oflctildo Eitedo da Bahia no dia. IS da matço da 20(8. CONVENENTE; MUNICÍPIO OE
CANUDOS-BAHIA.
Onda te LA: ...OG (!ríi) meHB..
Lolas6:_.03(tris)mem_.
' Republicado poclncorroçao,

Dlrslor Pr*«ldint«
RESUMO DO CONVÉNIO N', 037/10. PROCESSO: 14WI 70088060. CONVENENTE;
MUNICÍPIO OE SANTANOPOLIS - BAHIft. OBJETO: Pavlnuntaçao «m Paraltlsplpedo corn
Dreoagem Supajficlsl no Povoado Boa Espira (Ruat 'A" a "B*J e Povoado Quilombo (Ru* A), no
Munldplo. VALOR: RS <(59.055,£0{quaUoc«nlflS«<Ínqu«fit» er.ove mil, cirtqupnia c eínco tíale
o dnquania centavo»), DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: FOR!»: O.tOO.OOOOOO - Tewufo: Projalo;
1l6!-lmpI*nla.taodei|n[faeDlrutura Vi*r)i«inAi»BiUibanB», PRAZO; 09 (seis) meses, DATA
DA ASSINATURA: 16 da maico d» 20! 8,

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO
eXOMERAÇAO CARGO EM COMISSÃO DO MAGISTÉRIO-ARTIG018 DO DECRETO16,3a5

Po

Codasto
1125fl7iSa

RESUMO DO CONVÉNIO N1, 033/18, PROCESSO: 1401170099014. CONVENEHTE;
MUNICÍPIO DECONCEIçÃODOALMEJDA-BAHlA.OBJETO:Paulmenlac4oen>Paf»!el«plpido
com Di«nigem Supeifldal da Via Principal, no Povoado de Santana, n» Município. VALOR:
RS 461.474,70 (quair«c«nt9t e sttsania e um mil. quatroccnlo* • selenla a qualco real» *
satenla cantavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA; Fonte: 0.100.000000 - Tesouro; Piojeio: 1162
- Implantação da WraesUutuio Vldila em Aieas liibanat, PRAZO: 09 (Mis) m e M í, DATADA
ASSINATURA: 16 de março d» 2016,
RE6UMO DO CONVÉNIO N1, 040/18. PROCESSO: 1403 1700 87573. CONVENENTE:
MUNICÍPIO DE MARACAS - BAHIA. OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedo com
Drenagam Suparfidal am Crvnsat Rua:, no Município VALOR; RS GOO.OOO.OI {wlscantos ml)
loals a um contavoj. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Fonte: O.tOO.OOOOOO - Tbuura; Projalo:
1162 - Implantação d» Infra e ti m! ura Viária em Ateus Ulbana». PRAZO; 07 (Mio) maws. DATA
DA ASSINATURA: 16<te março de 20IÍ,
RESUMO DO CONVÉNIO N*. 041/19. PROCESSO; IWITOOSWIC. CONVEHENTE.
MUNIClPlO DE CRI3TÔPOLIS - BAHW, OBJETO: Paylmenlaçao «m Piralíleplpedo com
Dranapum Supítdclal em Dlveisoa Ruac 01 , 02, W « 01, no povoado da Lagoa do Oscar, no
Município. VALOR: RE 730 AH. 08 (seleconlos a lri»la mil. qua|(oc«nloi « oiltnla * qualro tlai*
e seis Mnlavosf. OOTAçA.0 ORÇAMENTARIA: fonla; 0.100,000000 • TiMoro; Projalc: 1162
- IfiiplaniiJçJo da Infractítuluia V,iila «m Arcas Urtans* PRAZO; 09 (nove) meies. DATA DA

11SI03733

MI

Fuoçio

EcoolaEataaual
Anj«o Híjíliwn
-btani-OS

\wsamt

PAUU FABYAWJE

MARCUES

1U11333/

Moo

TATWWOLWEIRA Divlor
EVARSTO

VMÍB

Pieftiion

DEMS CLÁUDIO

Colega

EXOMERAÇAO CAROO EM COMISSÃO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA -ARTIG018,
INCIDO III DO DECRETO 16.3BS OE2S/IO/2015

Po

Froo.

lorcooia

Caduto

RHH

[toro
lACltáA OLIVEIRA

MAS

Furiçio
ViraD-Wcr

vota

-S;

A&SIHATURA; ie de morço de 201».

RESUMO DO CONVÉNIO N', 042/18. PROCESSO; 1-101170084426. CONVENÊNTE
MuNlClPto DE TERRA NOVA - BAHIA. OBJETO: pavimcninçin om Pjn.itcsopljxni.j cora
Dconasem Suparllclal «m Rua do Loleatienio Minha Cau Minha Vida, Baliro Calp*. na «ad«
do Munlclpto, VALOR? RS 50),053,52 (qulnh*ntos e um mu, cinqODrta B W» roais o dntjucma

U»
CclMbEâadwi
LoaEdun*)
Uíonhaas - ftiwíiu
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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)3657-2I48-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000

-

Tabocas do Brejo Velho

-

Bahia.

ANEXO XV

MODELO DE TERMO PROVISÓRIO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
Tomada de Preços n°
/2018

O Município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, atesta a execução dos serviços de reforma
executados pela empresa
, vencedora
da licitação processada na modalidade Tomada de Preços n° 002/2018, os quais serão
vistoriados pelo fiscal/setor responsável que atestará definitivamente em formulário
próprio (Termo Definitivo de Aceitação de Serviço - Anexo XVI).
Tabocas do Brejo Velho - Bahia,

de

de 2018.

Responsável Designado
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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)3657-2I48-PABX Fax: 3657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho
- Bahia.

ANEXO XVI
MODELO DE TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS
Tomada de Preços n°
/2018
O Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, atesta, após vistoria nos
serviços de engenharia para a execução dos serviços com fornecimento de todo material
e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços, nas datas ali especificadas,
que foram concluídos e por estarem os mesmos em perfeitas condições de utilização,
emitimos, assim, como prevê o contrato de prestação de serviços celebrado com a licitante
vencedora da TOMADA DE PREÇOS n° 002/2018, o presente Termo Definitivo de
Recebimento dos Serviços/Obra.
Tabocas do Brejo Velho, Bahia,

de

de 2018.

Responsável Designado

M
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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.

ANEXO XVII

COMPROVANTE DE ENTREGA
Tomada de Preços n°
/2018

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO o Edital da
licitação na modalidade de Tomada de Preços n°
/2018 para a Execução de Obras de
Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem superficial, em diversas ruas na
sede deste município (Rua Alto da Serra, Rua Joaquim Borges, Rua Projetada 01 e Rua
Primavera), conforme Convénio n° 044/18/Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia - CONDER, observado as especificações constantes do Edital e anexos.
Nome:
Endereço:
CNPJ:
Telefone:
Tabocas do Brejo Velho,

de

de 2018

Nome e RG do recebedor
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