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AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 078/2022 – Objeto: contratação de empresa visando a
cobertura da feira livre, na sede do Município de Mirante-BA, conforme Termo de Convênio nº
353/2022 celebrado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, e
especificações constantes na Planilha Orçamentária, – Sessão será realizada no dia
09/06/2022 as 09:30 – Informações: Prefeitura Municipal de Mirante, Av. Manoel Messias de
Lima, nº. 49 - B, Bairro, Monte Alegre, Telefax: (77) 3468-1028 – O edital estará disponível na
Sede da Prefeitura Municipal no setor de Licitações, e no Diario Oficial do Municipio,
https://www.mirante.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações, Deliberações
do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.19466, que Regula o Exercício das Profissões Vinculadas ao
CONFEA/CREA, Lei Complementar nº 123/06, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em vigor.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 078/2022
IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
V - TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO GLOBAL
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO E PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES.
DATA: 09 de Junho de 2022
HORA: 09:30h
LOCAL: Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, Mirante– BA.
VIII - OBJETO:
8.1. Constitui objeto desta Licitação, contratação de empresa visando a cobertura da feira livre, na sede do
Município de Mirante-BA, conforme Termo de Convênio nº 353/2022 celebrado com a Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, e especificações constantes na Planilha Orçamentária.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02 (duas) fases
distintas, sucessivas e eliminatórias:
1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope n.º 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope n.º 02).
X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente
qualificado através de Credencial, com firma reconhecida com plenos poderes para praticar todos os atos e
representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua apresentação preceder o
momento de entrega dos envelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de Habilitação
(CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com fotografia (OAB,
CREA, CAU e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
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b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do
documento de eleição e posse dos administradores.
10.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de Habilitação
(CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com fotografia (OAB,
CREA, CAU e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao representante
plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente licitação.
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do
documento de eleição e posse dos administradores;
10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura
Municipal de Mirante-BA ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o
licitante poderá comprovar com os originais em mãos.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda aos
requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas em consórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em nenhuma
hipótese a Prefeitura Municipal de Mirante-BA será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10.4 - O licitante caso julgue necessário deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação,
objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados, devendo
declarar ter CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os serviços.
10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde serão
executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal Obras e Transporte,
informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a realização da visita dos locais.
Para maiores informações ligar no fone: (77) 3468-1029
10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do Edital
e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, dirigida ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias úteis antes da
data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Mirante-BA responderá por escrito, os
esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos
meios próprios, sem, entretanto, identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum esclarecimento
verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação do licitante.
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10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Mirante-BA
poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de respostas
fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital, desde que tais
modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo
de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgado necessário.
10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente protocoladas
e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos primeiro
e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser apresentados em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital.
11.2 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Mirante ou
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os
originais em mãos.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu resumo em Diário
Oficial do Município - www.mirante.ba.gov.br, à disposição dos interessados, os quais poderão obtê-lo junto
ao Departamento de Licitação na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:00 às 12:00h e das 14:00 às
17:00 horas. Outras informações sobre a licitação serão prestadas pela Presidente da Comissão de Licitação,
ou responsável pelo setor, nos mesmos locais e horários, fone (77) 3468-1029
11.5 – CREDENCIAMENTO
Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar
devidamente representados por:
a) Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de
identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato
social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar procuração, com poderes
para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato
social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações,
acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
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na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de
sociedades cooperativas
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado identificado
com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir listada que está
sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital:
a) Declaração de Visita Modelo Anexo IX;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do Brasil,
na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme modelo
estabelecido no Anexo VII;
c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo V - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2002, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei).
d) Declaração de desimpedimento de licitar, modelo Anexo VIII.
12.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativa à sede e
domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto desta
licitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso
III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;
d) Certificado de Regularidade de Débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa da União e INSS;
e) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”, do
artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura
e Agronomia, em plena validade, da empresa e de seu(s) Responsável (s) Técnico(s) ou (CAU - Conselho
de Arquitetura e Urbanismo);
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b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativas do objeto da licitação
vedadas às exigências de quantidades mínimas ou prazos máximo, apresentando atestado(s) em nome do
mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou
superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de Acervo Técnico emitido pelo
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou (CAU - Conselho de Arquitetura
e Urbanismo);.
c) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA e/ou CAU, na qual conste no
quadro de responsáveis técnicos, pelo menos 01 (um) técnico profissional de nível superior habilitado nas
áreas de engenharia civil ou arquitetura.
d) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
I. Contrato social e última alteração, se houver, para o caso de sócio;
II. Contrato de Prestação de Serviço com firma reconhecida ou Carteira de Trabalho e Previdência Social
- CTPS, em nome do profissional, Livro de Registro de Funcionário, bem como a apresentação da GFIP
(com a Relação dos Empregados);
III. Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA e/ou CAU, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável
Técnico da licitante;
e) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal, se reserva o
direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar o vínculo
empregatício do(s) responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com a licitante.
f) O(s) profissional (is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração.
12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
a) Do Balanço Patrimonial:
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há mais de 03 (três) meses
da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro
indicador que o venha a substituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
assim apresentados:
i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
publicados em Diário Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulação; ou
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
ii - Sociedades limitadas (Ltda.):
por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 - Estatuto da
Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional:
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por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante.
iv - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos seguintes
parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula quarenta e cinco),
em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento constando os cálculos dos índices
contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado pelo sócio e profissional contábil
responsável da empresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG =

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

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

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

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

I.

II.

III.

IV.

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente
da sede do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data abertura da Sessão
Pública, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
A licitante fica obrigada a comprovar, na data de apresentação das propostas, por intermédio de seu
Balanço Patrimonial, que possui Capital ou Patrimônio Líquido Mínimo no valor de 10% (dez por cento) do
Valor Global proposto para o objeto licitado, devendo esta comprovação constar do Envelope nº 1, sob
pena de inabilitação;
A licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2002, e que pretender se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
envelope nº. 01, uma Declaração de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital junto com a declaração do
contador de enquadramento;
As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de
pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.`

12.5 DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8BWCUHR//S8HWKHOV/KC3A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
9 - Ano - Nº 3402

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte
1. A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto
ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente
vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.
2. A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância
correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta
deverá ser depositada no banco e conta informada pelo Tesoureiro Municipal, devendo o comprovante
ser protocolado no Município, até o dia da assinatura do Contrato.
3. As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do
representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no
Município, até o dia da assinatura do Contrato.
4. As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93).
5. A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta
esteja enquadrado no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei
9.648, de 27/05/98.
6. O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
7. A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente
vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
8. Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO
DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos
da legislação vigente.
9. Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos
366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
10. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na Lei
8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual.
11. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente
vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa
escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos da
proponente vencedora, enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.
12. A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão da ordem
de serviço até no máximo quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena do não
recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato rescindido.
13 OUTRAS CONSIDERAÇÕES
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a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurada à licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) o prazo de 02 (dois) 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.
c) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
d) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
e) A empresa participante poderá ser representada na sessão de licitação por quaisquer de seus sócios,
munidos do ato constitutivo da empresa, estatuto, contrato social ou de seus termos aditivos vigentes,
ou, ainda, do documento de eleição de seus administradores, todos devidamente registrados na Junta
Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso.
f) A empresa licitante poderá ser representada, ainda, por procurador devidamente habilitado, o qual
deverá apresentar o instrumento de procuração com assinatura reconhecida em cartório, atribuindo-lhe
plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente licitação.
g) No caso previsto no subitem m será necessária a apresentação concomitante do original da cédula de
identidade, ou carteira expedida por órgão ou conselho de classe que tenha força de documento de
identificação (OAB, CREA, etc.), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social.
h) A não apresentação dos documentos previstos nos subitens “m”, ou a incorreção dos mesmos, bem como
na falta dos poderes referidos no subitem 10.1 especificamente, não inabilitará a licitante, mas impedirá
o representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
i) Os documentos necessários à habilitação, com exceção dos documentos de identificação citados no
subitem “o”, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório
competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação
dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
j) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome da
licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da filial
se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
k) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
l) Os Atestados de Capacidade Técnica poderão ser apresentados em nome e com o CNPJ da matriz e/ou da
(s) filial (ais), da licitante.
m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara,
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de Execução
dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo que os
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega
estabelecida no Edital;
Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à proposta
discriminando todos os itens que constituem despesas diretas e indiretas, bem como a bonificação, totais
por totais, item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a
homogeneidade das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão ser
alterados na planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que será de 15
(quinze) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato;
O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha Orçamentária- Anexo III, a
qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os serviços
nela constantes e o Benefício e Despesas Indiretas (B.D.I.).
O B.D.I. Corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados, devendo
contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa.
A proposta deverá conter ainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro).
II Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) .
No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA/CAU.
Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária.

XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o término
do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a participação dos
membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, devidamente
credenciados.
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único
participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão
ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das
respectivas credenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes, cujos
documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes à sessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a
abertura dos envelopes de número 01- Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no seu
interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as
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observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada pelo Secretário
da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de
Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo os
envelopes de número 02 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados,
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 02 (dois) - Proposta de Preços daqueles
habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em não fazê-lo,
por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata da sessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda sessão,
cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os
envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, por escrito através de
correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os
envelopes número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos
representantes legais dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para divulgação
do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a eventuais
erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o
preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor global
que será mantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Mirante em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de Preços
do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Mirante,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas que
não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços totais 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 ato convocatório não estabeleça limites mínimos;
i) É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, suspendendo
os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços propostos e
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aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO GLOBAL,
resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos preços unitários
ofertados.
15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por SORTEIO, na mesma Sessão.
15.3 - Será desclassificada a proposta:
a) Que não atender às exigências deste Edital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexeqüível, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
IMédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela administração;
II - Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Mirante;
III - Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela
Prefeitura Municipal de Mirante.
c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de
menor valor;
d) Apresentar proposta alternativa.
15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que apresentarem
preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, incompatíveis com os preços de mercado, serão
desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora serão publicados no
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Mirante e no Diário Oficial da do Município, para que se produza os
efeitos da Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Mirante.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Mirante, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali estipuladas.
16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste Edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos previstos
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Mirante se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas
as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
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16.8 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do Município
(www.Mirante.ba.io.org.br), passando a valer para todos os efeitos à partir da data da publicação.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal estabelecido no
Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou quaisquer tarefas
mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Mirante pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e atualização financeira e a
ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser
respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que
deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Prefeitura Municipal de Mirante.
17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações
- Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos além da atualização monetária estipulada
no item anterior, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o
montante do pagamento em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência.
17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um por cento)
ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de
antecipação.
17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital e seus
Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Após a publicação
do extrato do contrato no Diário Oficial da União, ou Estado ou Município, com base nesse Cronograma de
licitação será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente na
ocasião, devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas
eventuais prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.
17.9 - O prazo para a execução dos serviços será de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do dia subseqüente à
assinatura do contrato.
17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente.
17.11 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação orçamentária:
Unidade: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
4.122.0008.2.033 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.122.0008.2.034 Manutenção de Praças Ruas Jardins Feiras Cemitérios
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16.482.0015.1.012 Construção Reforma Ampl. de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais
4.122.0008.1.013 Const. Reforma Ampliação e Aparelhamento da Sec. Infraestrutura
15.452.0008.1.014 Const. Reforma Ampliação de Praças Jardins Pontos de Ônibus Ruas
15.451.0008.1.015 Construção Reforma e Ampliação de Edificações Públicas Cemitérios
4.122.0018.2.039 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
20.122.0005.2.042 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
20.605.0005.2.043 Manutenção das Atividades do Mercado Feira e Matadouro
20.608.0005.2.044 Manutenção e Organização da Produção Agrícola
3.3.90.39.00 17040000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 15000000 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.51.00 15000000 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 17540000 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 17000000 Obras e Instalações

XVIII - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Anexo I - Minuta do Contrato;
Anexo II - Carta Proposta;
Anexo III - Planilha Orçamentária;
Anexo IV – Cronograma Físico - financeiro
Anexo V -Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI - Credencial (Procuração);
Anexo VII - Declaração do Menor;
Anexo VIII – Modelo Declaração de Inexistência de Impedimento.
Anexo IX- Declaração de Visita
Anexo X- Memorial Descritivo

XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
19.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos, cláusulas e
condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
ulteriores alterações.
19.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato decorrentes
desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão
ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Mirante.
19.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
19.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
19.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades fornecidas,
sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório.
19.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através de
o preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura Municipal
Mirante, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza a Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
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19.8 - Condições para recebimento dos serviços:
19. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e 74
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
19.9 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente (08:00h
às 12:00h e das 14:00 às 17:00h), junto ao junto ao Departamento de Licitação e Contratos, localizado na Sede
da Prefeitura Municipal de Mirante. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou
qualquer outro meio eletrônico.
XX - FORO
20.1 - As partes elegem o Foro da Contratante - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Processo Licitatório.
Mirante - Bahia, 23 de Maio de 2022

Josinaldo Dantas do Monte
Pregoeiro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8BWCUHR//S8HWKHOV/KC3A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
17 - Ano - Nº 3402

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE MIRANTE PREFEITURA - E A
EMPRESA ...........................................................
O MUNICÍPIO DE MIRANTE – Estado da Bahia, estabelecida à Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte
Alegre, CEP: 45.255-000, Mirante – BA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.416.521/0___-64, neste ato representado pelo
Ilm.º Wagner Ramos Lima, Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
........................................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº
........................................, com endereço comercial ................................................................................, Bahia,
representado neste ato por pelo o Sr. ................................................................................, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº .............................., emitido pelo SSP/.......,
inscrito no CPF sob o n° .........................., com endereço na ....................................................................., aqui
denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preço nº 004/2022, e disposições da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente é a contratação de empresa visando a cobertura da feira livre, na sede do Município de
Mirante-BA, conforme Termo de Convênio nº 353/2022 celebrado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação
Regional – CAR, e especificações constantes na Planilha Orçamentária, conforme Edital Tomada de Preço n.º
___/2022.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha Orçamentária
de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preço n.º 004/2022, que o
integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas ulteriores alterações;
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ ..........................
(.....................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente executadas pelos
preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de
Preço n.º 004/2022.
3.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos
de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia:
Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal (is) e/ou fatura(s):
I)

Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
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II)
III)
IV)
V)

Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da União e Tributos Federais e
INSS;
Prova de regularidade junto ao FGTS;
Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho.

3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações
- Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de
1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.4 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos ao CONTRATADO, além da atualização
monetária estipulada no item anterior (item 3.5), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro
rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança pelo número de dias de atraso;
3.5 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE desconto de 01% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação;
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo deste contrato é de __ (__) mês, contados da assinatura do contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preço n.º 004/2022, com base no inciso I,
alínea “b” do art. 23, da Lei 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação orçamentária:
Unidade: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO
4.122.0008.2.033 Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura
4.122.0008.2.034 Manutenção de Praças Ruas Jardins Feiras Cemitérios
16.482.0015.1.012 Construção Reforma Ampl. de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais
4.122.0008.1.013 Const. Reforma Ampliação e Aparelhamento da Sec. Infraestrutura
15.452.0008.1.014 Const. Reforma Ampliação de Praças Jardins Pontos de Ônibus Ruas
15.451.0008.1.015 Construção Reforma e Ampliação de Edificações Públicas Cemitérios
4.122.0018.2.039 Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente
20.122.0005.2.042 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
20.605.0005.2.043 Manutenção das Atividades do Mercado Feira e Matadouro
20.608.0005.2.044 Manutenção e Organização da Produção Agrícola
3.3.90.39.00 17040000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 15000000 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.51.00 15000000 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 17540000 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 17000000 Obras e Instalações

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

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

7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;
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CLÁUSULA OITAVA - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO
8.1- A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à Administração quanto ao
fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao
Contrato e ela adjudicado.
8.2- A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do contrato, a importância
correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser
depositada no banco e conta informada pelo Tesoureiro Municipal, devendo o comprovante ser protocolado no
Município, até o dia da assinatura do Contrato.
8.3 -As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, bem como deverão ter a assinatura do
representante do segurador ou fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no Município,
até o dia da assinatura do Contrato.
8.4 - As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que tenham sido emitidas sob
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93).
8.5 - A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o valor de sua proposta esteja
enquadrado no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de
27/05/98.
8.6 - O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente atualizados até a expedição do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
8.7 - A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante requerimento da proponente
vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Serviços.
8.8 - Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido o valor da CAUÇÃO DO
CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos da
legislação vigente.
8.9
-Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, esta deverá ser
apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 827,
835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
8.10 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os limites previstos na
Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço da caução inicial no mesmo percentual.
8.11 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a Proponente
vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Edital e por essa escolhida, de
forma a abranger o período de prorrogação, retendo a Administração os créditos da proponente vencedora,
enquanto não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.
8.12 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir da emissão da
ordem de serviço até no máximo quando da liberação do pagamento da primeira medição, sob pena do não
recebimento do valor dos serviços realizados e ter o contrato rescindido.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
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9.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele
vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE;
9.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por
ela;
9.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA;
9.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, correspondências
protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES;
X - CLÁUSULA NONA - FORO
10.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
10.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (dois) vias de igual teor e
forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Mirante/Bahia, .......... de .............................. de 2022
_______________________________
Wagner Ramos Lima
Prefeitura Municipal de Mirante

_________________________________
Empresa Contratada

Testemunhas:
__________________________________ _____________________________________
CPF:
CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022.
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022.
Objeto: contratação de empresa visando a cobertura da feira livre, na sede do Município de Mirante-BA,
conforme Termo de Convênio nº 353/2022 celebrado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional –
CAR, e especificações constantes na Planilha Orçamentária.
Prezados Senhores, segue abaixo os preços conforme solicitações solicitadas:
Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob
nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços, pelo valor global, conforme descrição
abaixo:
Valor Lote : R$....................(.......................................................................................................).

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.
Declaramos que:
- aceitamos as condições estipuladas na planilha anexo VIII deste Edital;
- ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente licitação e aceita, sem ressalvas,
as condições nele previstas
- serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital;
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais profissionais não figuram
empregados da Prefeitura Municipal de Mirante e que os mesmos estão aptos a participar desta licitação.
________________________, ______ de _______________________de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
TELFAX
E-MAIL
Obs.: Esta Proposta Financeira deverá estar no envelope B (Proposta de Preços) exigidos nesta licitação.
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ANEXO III
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE:
OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE BA

COBERTURA DA FEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE BA
ENDEREÇO:

PRAÇA SANTO ANTÔNIO

MUNICÍPIO :

MIRANTE BA

CONVÊNIO:
DATA BASE SINAPI

SINAPI/O
RSE

BDI
fev/22

BASE ORSE

fevereiro-22

PREÇOS
ÍTEM

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

1.0

NÃO
DESONERADO

TOTAL DO

QUANT.
UNITÁRIO

23,54%

UNIT C BDI

TOTAL

SERVIÇO PRELIMINARES

ITEM

60.070,87

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE
04177
ORSE

1.1

EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2,
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE

M²

1.176,41

UND

R$

5,74

7,09

1,00

R$ 2.786,43

3.442,36

UND

1,00

R$ 1.308,20

1.616,15

M²

288,98

R$

121,14

149,66

M²

8,00

R$

346,26

427,77

8.342,15

GABARITO DE MADEIRA
C1622 /
SEINFRA
C2850 /
SEINFRA

98459
00051/O
RSE

1.2

1.3

1.4

1.5

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E
SANITÁRIO
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE
LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA

TAPUME COM TELHA METÁLICA.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO

-

2.0

DEMOLIÇÃO,MOVIMENTO DE

-

TERRA E RETIRADA

3.442,36

1.616,15

43.248,05

3.422,16

-

-

1.095,23

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE ENTULHO EM CAMINHÃO
100981

2.1

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M³

70,58

R$

8,46

10,45

M³

35,29

R$

8,20

10,13

737,71

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO
100973

2.2

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE

357,52

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3)
-

93358

3.0

INFRAESTRUTURA

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

M³

42,91

R$

77,61

95,88
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4.114,38
93382

3.2

REATERRO MANUAL DE VALAS
COM COMPACTAÇÃO

M³

13,29

R$

33,82

41,78

M²

217,56

R$

127,71

157,77

KG

2.073,54

R$

18,20

22,48

M³

29,62

R$

446,18

551,21

M³

29,62

R$

221,62

273,78

555,27

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
96533

3.3

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2

34.325,08

UTILIZAÇÕES.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
92776

3.4

DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU

46.622,05

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM- MONTAGEM.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO
1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
94970

3.5

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

16.327,97

BETONEIRA 600 L.
LANÇAMENTO COM USO DE
103670

3.6

BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM

8.110,04

ESTRUTURAS.
4,00

COBERTURA

-

-

-

870.313,60

TELHAMENTO COM TELHA DE
94213

4.1

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM

M²

1.176,41

R$

86,58

106,96

KG

22.577,51

R$

25,80

31,87

M

50,36

R$

196,19

242,37

M²

1.049,76

R$

9,76

12,06

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

125.829,87

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
PATINÁVEL PARA COBERTURA DE
GALPÕES EM ARCO, VÃO DE 10 A
13069/O
RSE

4.2

40M (VÃO:10-12=10KG/M²,VÃO:1215=12KG/M²,VÃO:15-

719.620,33

20=13KG/M²,VÃO:20-30=15KG/M²,
VÃO:30-40=18KG/M² , INCLUSIVE
PRIMER ANTICORROSIVO
94229

4.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO NÚMERO 24

12.205,91

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA
DE FUNDO E ACABAMENTO
100723

4.4

(ESMALTE SINTÉTICO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL

12.657,49

METÁLICO EXECUTADO EM
FÁBRICA (POR DE MÃO).
5.0

PISOS

-

-

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
94992

5.1

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

M²

1.049,76

R$

93,47

115,47

M²

1.049,76

R$

34,69

42,86

OBRA, ACABAMENTO

121.218,77

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO
97097

5.2

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO
DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
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SOBRE SOLO DE ALTA
RESISTÊNCIA.

-

6.0

AGUAS PLUVIAIS

-

-

-

453,80

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
89714

6.1

FORNECIDO E INSTALADO EM

UND

5,00

R$

56,63

69,96

UND

2,00

R$

42,09

52,00

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

349,80

DE ESGOTO SANITÁRIO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R,
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
89584

6.1

ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES

104,00

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
-

7.0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

-

-

-

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA,
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
101510

7.1

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO

UN

1,00

R$ 2.167,24

2.677,41

un

1,00

R$

404,55

499,78

UN

1,00

R$

736,66

910,07

UN

42,00

R$

38,37

47,40

UN

12,00

R$

13,12

16,21

UN

1,00

R$

471,01

581,89

M

366,00

R$

4,25

5,25

M

30,00

R$

17,88

22,09

2.677,41

O POSTE DE CONCRETO).
AF 07/2020
POSTE AUXILIAR P/ENTRADA
ORSE_0
3249

7.2

ENERGIA, TRIFASICO, EM FERRO
GALVANIZADO D=3" E H=6,0M,

499,78

COMPLETO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
101879

7.3

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A -

910,07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020
00762_O
RSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
7.4

ELETROCALHA PERFURADA 100 X
50 X 3000 MM

1.990,90

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
SINAPI_9
3654

7.5

CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

194,50

AF 10/2020
ORSE_0
9687

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
7.6

TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN
(EUROPEU - LINHA BRANCA)

581,89

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
91926

7.7

450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E

1.921,66

INSTALAÇÃO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA
92982

7.8

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015
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ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
91862

7.9

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

M

80,00

R$

9,25

11,43

UN

12,00

R$

523,49

646,72

UN

12,00

R$

62,90

77,71

EM FORRO - FORNECIMENTO E

914,20

INSTALAÇÃO.
REFLETOR RETANGULAR
101666

7.12

FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR
METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO

7.760,63

E INSTALAÇÃO. AF 08/2020
ORSE_0
8894

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
7.16

40KA - 175V

8.0

12740/O
RSE

CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS

SPDA (Sistema de proteção contra

-

descargas atmosféricas)

932,48

-

46.228,89

FORNECIMENTO E
8.1

ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA

m

175,00

R$

16,16

19,96

m

20,00

R$

55,26

68,27

m

320,00

R$

72,60

89,69

un

2,00

R$

303,68

375,17

un

44,00

R$

86,92

107,38

un

32,00

R$

24,78

24,50

un

2,00

R$

93,79

115,87

un

32,00

R$

93,45

115,45

un

45,00

R$

35,45

43,79

un

2,00

R$

76,26

94,21

un

2,00

R$

112,09

138,48

un

2,00

R$

19,30

23,84

DE ALUMÍNIO DE 7/8 1/8

3.493,71

CORDOALHA DE COBRE NU 35
96973

8.2

MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E

1.365,36

INSTALAÇÃO..
CORDOALHA DE COBRE NU 50
96974

8.3

MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E

28.700,81

INSTALAÇÃO.
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
09051/O
RSE

8.4

P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE
SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE

750,33

PRESSÃO C/BARRAMENTO
10728/O
RSE

10694/O
RSE

CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA
8.5

150X110X70MM, BOCAL 1 (DN
32MM) SPDA

4.724,76

CONECTOR EM LATÃO TIPO
8.6

MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM²
(SPDA)

784,00

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA
96989

8.7

SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

231,74

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8
96985

8.8

PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

11133/O
RSE

3.694,34

GRAMPO ESTAMPADO TIPO X, EM
8.9

COBRE, COM 04 PARAFUSOS,
PARA CABOS DE COBRE NU

1.970,77

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1
96987

8.10

½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

96988

97054

8.11

8.12

MASTRO 1 ½ PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR
NOTURNO LED.

-

02450/O
RSE

8.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1

LIMPEZA GERAL

-

M²

1.049,76

R$

2,15

2,66

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8BWCUHR//S8HWKHOV/KC3A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

188,42

276,95

47,69

-

-

2.788,28

9.094,20

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
29 - Ano - Nº 3402

Mirante

GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
101909

8.2

COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E

un

4,00

R$

253,23

312,84

un

4,00

R$

715,23

883,60

un

4,00

R$

224,35

277,16

un

12,00

R$

27,76

34,29

1.251,36

INSTALAÇÃO.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
101907

8.3

COM CARGA DE CO2 DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E

3.534,38

INSTALAÇÃO.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL
101905

8.4

COM CARGA DE ÁGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

1.108,65

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PLACA DE SINALIZACAO DE
SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
12137/O
RSE

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
8.5

*20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

411,54

PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434).

TOTAL PARCIAL
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ANEXO IV
CRONOGRAA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRANTE BA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE BA

OBJETO

COBERTURA DA FEIRA

ENDEREÇO:

PRAÇA SANTO ANTÔNIO

MUNICÍPIO :

MIRANTE BA

DATA BASE SINAPI BA / ORSE /
SICRO BA

fevereiro-22

NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GLOBAL

Item

Descrição das Metas /
Macrosserviços

Valores
Totais (R$)

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.282.564,88

1.

SERVIÇO PRELIMINARES

60.070,87

2

DEMOLIÇÃO,MOVIMENTO DE
TERRA E RETIRADA

1.095,23

3

INFRAESTRUTURA

110.054,79

4

COBERTURA

870.313,60

Início de Obra
01/06/22
Parcela (%)
Parcela (R$)
Acumulado (%)
Acumulado
(R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Parcela (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Parcela (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Parcela (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela 1
jul/22
26,92%
345.283,61
26,92%

Parcela 2
ago/22
21,44%
274.962,75
48,36%

Parcela 3
nov/22
21,44%
274.962,75
69,80%

345.283,61

620.246,36

895.209,10

30,00%
50,00%

30,00%
80,00%

Parcela 4
dez/22
15,01%
192.554,28
84,81%

1.087.763,38 1.282.564,88

100,00%
100,00%
60.070,87
100,00%
100,00%
1.095,23

100,00%
100,00%
110.054,79

20,00%
20,00%
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5

6

7

8

9

PISOS

166.207,31

AGUAS PLUVIAIS

453,80

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

19.046,19

SPDA (Sistema de proteção contra
descargas atmosféricas)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

46.228,89

9.094,20

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

174.062,72

261.094,08

261.094,08

174.062,72

100,00%
100,00%
166.207,31

100,00%
100,00%
453,80

100,00%
100,00%
19.046,19

30,00%

30,00%

40,00%

30,00%

60,00%

100,00%

13.868,67

13.868,67

18.491,56
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
004/2022

Para fins do disposto no Edital Do TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ no __________________________, cumpre os requisitos
legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar no 123, de 14.12.2002, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2002.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2002, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.
Mirante-Ba., .....de ................................ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
MODELO DE CREDENCIAL

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

______________________________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
Obs.: Esta declaração ou (procuração pública) deverá ser entregue ao presidente da Comissão no ato do
credenciamento no caso de representante após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos envelopes
(Habilitação e Proposta de Preço) exigidos nesta licitação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8BWCUHR//S8HWKHOV/KC3A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
34 - Ano - Nº 3402

Mirante
GABINETE DO PREFEITO - PODER EXECUTIVO
45.255-000 – MIRANTE – BAHIA
CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – B. Monte
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº

Número
004/2022

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ( x ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
Mirante, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
Obs.: Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigidos nesta licitação
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TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
Eu, ............................................................, representante da empresa ............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº . 004/2022,
da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRANTE, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste impedimento legal
contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Mirante-Ba, ........de ................................ de 2022

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Obs.: Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigido nesta licitação
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TOMADA DE PREÇOS Nº . 004/2022
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2022, para
contratação de empresa visando a cobertura da feira livre, na sede do Município de Mirante-BA, conforme Termo
de Convênio nº 353/2022 celebrado com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, e
especificações constantes na Planilha Orçamentária, que a empresa _______________________, através do
Engº/Arqº_________________________, CREA/XX nº _________________________, tomou conhecimento das
condições atuais do local onde será executada a obra em epígrafe.

_________, ........de ................................ de 2022

____________________________________________________________
Responsável pela empresa

OBS. Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigido nesta licitação
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TOMADA DE PREÇOS Nº . 004/2022
ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO COBERTURA DA FEIRA PRAÇA SANTO ANTÔNIO – MIRANTE BA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMÓRIA DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO
COBERTURA DA FEIRA - MUNICÍPIO DE MIRANTE BA
O Projeto da Cobertura para Feira Livre, localizada na Sede do Município de Mirante BA PRAÇA
SANTO ANTÔNIO, foi concebido de modo a conseguir um equilíbrio em termos de funcionalidade
e economia, proporcionando uma perfeita utilização por parte dos produtores e dos
consumidores. Projetada em estrutura metálica, tem a finalidade de suprir as necessidades de
uma Feira Coberta.

x

Feira Coberta - Área: 1.176,41 m2

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
COBERTURA DA FEIRA - MUNICÍPIO DE MIRANTE BA

x

Feira Coberta

Piso: Piso monolítico de alta resistência.
Teto: Telhado em estrutura metálica aparente.

x

Cobertura

Estrutura metálica em aço.
Telhas trapezoidais em aço zincado e= 43mm
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
COBERTURA DA FEIRA - MUNICÍPIO DE MIRANTE BA

1.

DISPOSIÇÔES GERAIS
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Todos os serviços deverão ser executados obedecendo rigorosamente aos elementos
constantes nos projetos, memoriais e especificações apresentadas assim como em perfeito
acordo com as Normas Técnicas da ABNT, demais regulamentação Federal, Estadual,
Municipal e Concessionárias locais vigentes no país.
1.1

Quaisquer divergências e/ou incorreções em relação às Normas Técnicas que porventura

venham a ocorrer no material apresentado deverá ser encaminhado à comissão de licitação para
os devidos esclarecimentos.
1.2

Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra especializada, com uso de

Equipamento de Proteção Individual e obedecendo ao disposto na Norma NR- 18 condições de
trabalho na Indústria da Construção.
1.3

Os materiais a serem utilizados na execução dos serviços deverão ser previamente

aprovados pela Fiscalização da obra.
1.4

Quando da impossibilidade de aquisição dos materiais especificados, a contratada

deverá comunicar previamente a fiscalização para providências em relação à nova
especificação.
1.5

Deverão ser previstos para execução dos serviços todos os equipamentos, ferramentas

e utensílios necessários ao perfeito desempenho e produtividade.

2.

LIMPEZA DO TERRENO

2.1

A limpeza deverá ser feita com todo cuidado evitando-se riscos ou danos às

construções, a infraestrutura existente assim como as pessoas.
2.2

Deverão ser preservados os elementos de composição paisagística de interesse

relevante, a ser definido pela fiscalização.

3.

LOCAÇÃO DA OBRA

Deverá

ser

executada

com

cuidados

especiais,

comportando

inicialmente

correspondência entre os projetos executivos.

4.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA
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Deverá ser providenciada instalação de água, luz e esgoto de forma a atender as necessidades
de todo o canteiro de obras.

5.

BARRACÃO DE OBRA

5.1

Será executado em chapa de madeira compensada 6mm fixada e travada em peças de

madeira fixadas ao solo e entre si, cobertas com telhas de fibrocimento. O solo será nivelado e
receberá uma camada de 4cm de argamassa de cimento e areia no Traço 1:4.
5.2

Deverá ser dimensionado considerando-se o número provável de funcionários, áreas para

depósito de materiais, sala de engenharia/fiscalização, sanitários/ vestiários além de atender as
recomendações da NR-18.

6.

REMOÇÃO DE ENTULHO

Todo material excedente proveniente de escavação ou sobras deve ser removido e depositado
em bota fora, previamente definido pela fiscalização e de forma a preservar o meio ambiente.

7.

INFRAESTRUTURA

7.1

Escavação

Cuidados especiais deverão ser tomados, observando-se no início das escavações as
características do subsolo e eventuais distorções que venham a comprometer o projeto
estrutural. A profundidade deverá ser estabelecida em função da camada de solo com
resistência solicitada no cálculo estrutural, e ou adequação ao projeto geométrico.
7.2

Reaterro

Executar o reaterro através do lançamento de material escavado, no interior da vala,
distribuindo-o de maneira uniforme em toda sua extensão.

8.

ESTRUTURA

8.1

Concreto armado

8.1.1 Para fabricação do concreto deverão ser atendidas as condições estabelecidas na NBR
12654, NBR 12655, NBR 8953 e NBR 6118.
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8.1.2 O traço do concreto a ser utilizado deverá ter como base a resistência (fck) estabelecida
no projeto estrutural.

8.1.3 A concretagem será iniciada após conferencia da armadura. O concreto deverá ser
vibrado de forma a preencher integralmente a forma, de maneira uniforme, não permitindo a
formação de vazios e irregularidades na superfície, tais como bexigas etc.
8.2

Forma

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

8.2.2. As juntas das formas deverão ficar estanques não permitindo o vazamento de
concreto.

8.2.3. As chapas deverão ser retiradas obedecendo sempre a ordem e os prazos
mínimos estabelecidos na NBR6118 - Projeto e execução de obras de concreto.
8.3

Armadura

8.3.1. Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida , serão cortados
e dobrados a frio, obedecendo fielmente os desenhos do projeto estrutural. Não será
permitida a utilização de barras com processo de oxidação iniciado.

8.3.2. A colocação nas formas deverá ser feita observando-se as espessuras de recobrimento
recomendados, com utilização de afastadores.
8.4

Pilar Metálico

8.4.1. Os pilares serão em aço, chumbados em blocos de concreto

9.

COBERTURA

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PATINÁVEL PARA COBERTURA DE GALPÕESEM
ARCO, VÃO DE 10 A 40M (VÃO:10-12=10KG/M²,VÃO:12-15=12KG/M²,VÃO:1520=13KG/M²,VÃO:20-30=15K G/M², VÃO:30-40=18KG/M² , INCLUSIVE PRIMER
ANTICORROSIVO
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Montador de estrutura metálica com encargos
complementares: profissional responsável pela montagem e fixação dos perfis, executando asligações.
- Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: profissional responsável por auxiliar
na instalação e movimentação das peças. - Soldador com encargos complementares: Profissional
responsável pela execução de ligações soldadas entre os elementos. - Perfil e material conforme
projeto.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar o peso em KG da
cobertura
EXECUÇÃO Transporte - Prender a cinta nas peças e no gancho do guindaste; - Içar e
transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de montagem; - Desprender a cinta.
Montagem - Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste - Içar e transportar verticalmente a peça
até a posição de montagem - Realizar pontos de solda nos locais adequados. - Desprender a cinta. Fixação final - Realizar a soldagem completa da peça.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO.

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Telhadista com encargos complementares; - Servente
com encargos complementares; - Telha de aço zincado/ALUMÍNIO, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem
pintura; - Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixação de telha metálica,
incluindo porca e arruelas de vedação; -Guincho elétrico de coluna.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área de projeção dotelhado.
EXECUÇÃO - Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s
necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de
cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; - Os montadores deverão caminhar sobre tábuas
apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto
e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocação deve ser feita por
fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve
ser iniciada dobeiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); - Fixar as telhas
em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça
em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); - Na fixação
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com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a
telha metálica.

11.

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

11.1. PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO

Itens e suas características • Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias
para execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.
• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem
dos passeios. • Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias
para execução do passeio. • Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. •
Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto. • Tela de aço soldada: armadura do
concreto. • Lona plástica: separa a camada granular do concreto.
Execução • Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, monta-se as
fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lonaplástica
e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura; • Finalizada a etapa anterior é feito o
lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto • Por último, são
feitas as juntas de dilatação.

11.2. Pisos Alta resistência
O piso industrial tipo granitina deverá atender à NB1343 – Execução de piso com
argamassa de alta resistência mecânica e EB21DO.Argamassa de alta resistência
mecânica para pisos. O piso terá 8 mm de espessura e será composto de grana mista de
granito, basalto e cristal de rocha, preparado em proporções iguais, com adição de
pigmento branco. Deverá ser assentada no sistema úmido sobre seco, em quadros de 1,20
x 1,20 m, com juntas plásticas de dilatação 3mm, na cor branca, devidamente alinhadas e
esquadrejadas. Após a cura da camada de alta resistência, será procedido o polimento com
esmeris de carburundum de Nº 30 e sucessivamente mais fino até o de N° 120. A aplicação
deste piso deverá ficar a cargo de firma especializada.

12.

PINTURA

Deverá ser aplicada por profissionais especializados, em acordo com as recomendações
(preparo da superfície, diluição e aplicação) estabelecidas pelo fabricante do material e
obedecendo as Normas Técnicas da ABNT. Os materiais deverão ser de qualidade e
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preferencialmente das marcas Suvinil, Coral, lquine, Sherwin Williams, Concremassa,
lbratin,Renner.

12.1. Esmalte
12.1.1. Aplicar previamente sobre a superfície limpa e sem imperfeições, fundo nivelador branco
fosco.

12.1.2. Após 6 horas deverá ser aplicada massa à óleo em camadas finas com intervalo de no
mínimo 8 horas.

12.1.3. Após secagem completa aplicar Esmalte em três demãos com intervalo de 12horas.

13.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS

Serão executadas de acordo com as Normas Técnicas Específicas, e da Concessionária local,
obedecendo fielmente aos projetos.

14.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - spda

O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas
atmosféricas. A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve obedecer ao
projeto de elétrica. A nova instalação deve ser conectada a rede existente. Os condutores de descida
poderão ser embutidos no pilar externo,

15.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

PROCEDIMENTOS GERAIS
a)

Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de
instalações provisórias utilizadas na obra.

b)

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios.

c)

A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação.

d)

Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superfícies.

e)

Serão removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes
e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montantes
em alumínio anodizado, luminárias e metais.

PROCEDIMENTOS FINAIS
Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA

f)
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g)
h)

executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO
determinar.
Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e
desimpedida de quaisquer resíduos de construção.
Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura
tenham recebido detritos provenientes da obra.

EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA
COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 6
KG EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Consiste no fornecimento e instalação de dispositivos e de equipamentos de combate a
incêndios em edificações.
Agente Extintor
Produto, químico ou não, utilizado para a extinção do fogo.
Extintor de Incêndio
Aparelho portátil ou montado sobre rodas, destinado ao combate imediato ao incêndio em seu
início.
Combate com extintores portáteis "
Extintor tipo “Água Pressurizada”
Utiliza-se em incêndios classe A em geral. "
Extintor tipo “Gás Carbônico”
É utilizado nos incêndios classes “B” e “C”.
É recomendado como meio de combate a incêndios em centros de processamento de dados,
instalações de computadores, equipamentos elétricos ernegizados, indústrias químicas, cabines de
pintura, centrais térmicas, tipografias, filmotecas, arquivos, bibliotecas e museus. O gás carbônico é
inodoro, incolor, mau condutor de eletricidade, não tóxico e não corrosivo
" Extintor tipo “Pó Químico Seco”
É utilizado nos incêndios classes B e C.
Para fins de pagamento, serão medidos conforme os itens da planilha contratual, por
unidade (un) executada ou instalada e aceita pela Fiscalização. O pagamento será efetuado por
preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.
PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM

Para cada tipo de extintor deverá ser utilizado uma placa com a devida identificação do
mesmo.
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