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AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº. 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 098/2022 – Objeto: contratação de empresa para
construção de Praça Eulina Pitombo no Distrito de Areião, Mirante-BA, conforme Termo de
Convênio nº 914541/2021, conforme especificações constantes na Planilha Orçamentária, –
Sessão será realizada no dia 28/06/2022 as 09:00 – Informações: Prefeitura Municipal de
Mirante, Av. Manoel Messias de Lima, nº. 49 - B, Bairro, Monte Alegre, Telefax: (77) 3468-1028
/ 3468-1029 – 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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5ZHL98UZ8ZOH+HGH2JAG+W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Mirante

Quinta-feira
9 de Junho de 2022
3 - Ano - Nº 3438

Editais
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
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2022
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 012/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 098/2022
IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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: 28 de junho de 2022
HORA: 09:00h
LOCAL: Avenida Manoel Messias de Lima, nº. 49 – B. Monte Alegre, Mirante– BA.
VIII - OBJETO:
8.1. Constitui objeto desta Licitação, contratação de empresa para construção da Praça Eulina Pitombo no Distrito
de Areião, Mirante-BA, conforme Termo de Convênio nº 914541/2021, 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
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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
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,
c) da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme modelo estabelecido no Anexo VII;
d) 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).
e) Declaração de desimpedimento de licitar, modelo Anexo VIII.
f) Certificado de Registro Cadastral (CRC) vigente, expedido, com observância da Lei nº 8.666/93, por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e ou Municipal
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
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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);
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
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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:
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.

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 que corresponde a
aproximadamente 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;
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IV.

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
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.
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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
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)
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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
preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega
estabelecida no Edital;
b) 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;
c) 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;
d) 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.).
e) 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.
f) A proposta deverá conter ainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro).
II Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) .
III - Curva ABC insumos
IV - Composição de custo unitário.
V - Orçamento Analítico.
g) 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.
h) 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.
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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
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;
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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
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.
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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.
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
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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
PROJ: ATIV: 15.452.0008.1.014 - Const./Reforma/Ampliação de Praças/Jardins/Pontos de Ônibus/Ruas
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Recurso: 1500,1700
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.
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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.
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, 09 de junho de 2022
Josinaldo Dantas do Monte
Presidente da Comissão de Licitação
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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 16.416.521/0001-64, 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 012/2022, 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 para construção da Praça Eulina Pitombo no Distrito de Areião,
Mirante-BA, conforme Termo de Convênio nº 914541/2021, conforme Edital Tomada de Preço n.º 012/2022.
§ 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 012/2022, 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 012/2022.
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)
II)

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

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 012/2022, 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
PROJ: ATIV: 15.452.0008.1.014 - Const./Reforma/Ampliação de Praças/Jardins/Pontos de Ônibus/Ruas
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Recurso: 1500,1700
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
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;
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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;
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;
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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;
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;
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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;
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.
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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
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;
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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 012/2022.
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022.
Objeto: contratação de empresa para construção da Praça Eulina Pitombo no Distrito de Areião, Mirante-BA,
conforme Termo de Convênio nº 914541/2021.
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 012/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5ZHL98UZ8ZOH+HGH2JAG+W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
9 de Junho de 2022
25 - Ano - Nº 3438

Quinta-feira
9 de Junho de 2022
26 - Ano - Nº 3438

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

Número
012/2022

Para fins do disposto no Edital Do TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022, 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 012/2022
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 012/2022.
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.
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº

Número
012/2022

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 012/2022
ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO
Eu, ............................................................, representante da empresa ............................................................., CNPJ:
............................................, interessado em participar no Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022,
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 20220.

_____________________________________________________
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 012/2022
ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022, para
contratação de empresa para construção da Praça Eulina Pitombo no Distrito de Areião, Mirante-BA, conforme
Termo

de

Convênio

nº

914541/2021,

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 012/2022
ANEXO X

MEMORIAL DESCRITIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL MIRANTE – BA
MIRANTE – BAHIA CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – 45.255-000 – B. Monte Alegre

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: Construção de Praça no município de Mirante / BA.
(PRAÇA EULINA PITOMBO no DIST. AREIÃO do município
MIRANTE BA)
MTR (54000) - Operação 1078346-20 Nº / ANO DA PROPOSTA: 24291/2021

AMADO ENGENHARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL MIRANTE – BA
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o
padrão de acabamento para as ações de Construção da Praça EULINA PITOMBO no
Povoado do Areião em Mirante – Bahia.

CARACTERIZAÇÃO: Mirante, município localizado no sudoeste da Bahia, tem população
de 10.507 habitantes, conforme censo do IBGE de 2010, o IDHM é de 0,527. Apesar de
sua pequena população os moradores são muito acolhedores. E com a Construção da
Praça no Povoado de Areião, coordenada geográfica é 14º2'5.29 S 40º58'52.37 W, o
Município

poderá

adequar

a

infraestrutura

turística

para

atender

o

crescente

desenvolvimento da atividade na região.
RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Com a construção da Praça no Município de Mirante contribuirá diretamente para
implantação de infraestrutura turista possibilitando a expansão das atividades turísticas
fazendo com que possamos receber melhor os turistas, agregando assim o comércio local
e promovendo desenvolvimento ao setor.
PÚBLICO ALVO: Espera-se atender os turistas que visitam o povoado de Areião no
Município de Mirante-BA, localidade com vários pontos turísticos, como por exemplo o
Casarão da época da Escravidão, a Igreja Secular, a Prainha do Rio de Contas, o Mirante
com vista para Prainha, a Serra do Cruzeiro e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo.
PROBLEMA A SER RESOLVIDO: Nessa perspectiva, a atual administração municipal tem
se esforçado no sentido de melhorar a infraestrutura turística para que possamos cada vez
mais receber bem aqueles que nos visitam, ampliando assim o fluxo de turistas
fortalecendo significativamente a economia local.
RESULTADOS ESPERADOS: Pretendemos com esse pleito fortalecer ainda mais a
identidade do município de Mirante como um destino turístico dotando de condições físicas
mais modernas para o desenvolvimento da atividade, por meio de espaços estruturados e
com segurança para que turistas e moradores possam desfrutar de bons momentos de
lazer.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
Deverá ser construído em chapas de madeira compensada. Deverão ser observadas as
condições de higiene e segurança do trabalho.
As providências para obtenção do terreno para o depósito em canteiro da obra, inclusive
despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, são de responsabilidade exclusiva
da contratada. Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deverá ser
completamente limpo, inclusive com serviços de fechamento de poços e fossas, retirada de
entulhos, baldrames, fundações, postes, redes, etc.

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
As placas relativas às obras serão fornecidas pela contratada de acordo com modelos
definidos pela CAIXA ( MANUAL VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS), em
conformidades com cores, medidas, proporções e demais orientações contida no
respectivo manual.
Deverá ser colocada e mantida durante a execução da obra em locais indicados
pela fiscalização. Concluída a obra, a fiscalização decidirá o destino das placas, podendo
exigir a permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada, ao escritório
local da contratante.
As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas pelos
órgãos competentes, serão confeccionadas e colocadas pela contratada, sem ônus para a
contratante.
Outros tipos de placas da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou
equipamentos, prestadores de serviços, etc, poderão ser colocados com a prévia
autorização da fiscalização e da contratante.
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1.3 LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA
A locação e o nivelamento objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem como
os níveis solicitados em Projeto, em relação à Referência de Nível - RN.
Os trabalhos de locação serão executados a instrumento, lançado, sobre gabarito de
piquetes de madeira.
A verificação do alinhamento deverá ser realizada periodicamente de forma a garantir que
toda a obra seja executada exatamente de acordo com as indicações do projeto e
possibilitem o acabamento final de forma mais racional e econômica possível. As
exigências anteriores não eximem a responsabilidade da CONTRATADA da obrigação de
executar por sua conta e no prazo estipulado, as modificações, reposições, demolições e
correções resultantes de erro na locação.

1.4 TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE
CONCRETO

O tapume de proteção feito com tela de polietileno fixada em sarrafos de madeira, implantada no
entorno da praça. Deverá ser instalado de modo que impeça a presença de estranhos e transeuntes
durante toda realização da obra. Porém não deverá impedir o fluxo de pessoas ao templo existente de
frente para a Praça.

2 – RETIRADA, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA.

A CONTRATADA executará a movimentação bruta de terra, ainda, devendo executar as
escavações referentes as infraestruturas nas cotas de níveis fixadas.
A terra proveniente das escavações e que, não aprovada pela FISCALIZAÇÃO, não
poderá ser utilizada para aterro, devendo ser removida da obra.
As áreas a serem aterradas deverão receber argila arenosa de boa qualidade. O aterro
deverá atingir os índices mínimos de compactação de 95% do Proctor modificado e CBR
entre 10% e 15%. As áreas a serem aterradas deverão sofrer uma raspagem superficial de
30 cm de espessura a fim de remover a camada vegetal. Todo o material excedente que
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não for necessário será removido do canteiro de obras através de carga manual de
material a granel em caminhão basculante c/ caçamba incluindo descarga mecânica.
RESPONSABILIDADE PELA DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EXISTENTES E GUIAS
EXISTENTE.
A Prefeitura Municipal de Mirante BA, por intermédio de seu prefeito, DECLARA que se
responsabiliza pela demolição de Calçadas e Guias Existentes, e que porventura obstruam
a execução, deixando a área em condições de implantação da obra. Levando em
consideração que os itens que serão demolidos pela contratante não estão em qualidade
adequada que a manutenção/utilização do mesmo afetaria diretamente a funcionalidade do
empreendimento. Os entulhos resultantes da demolição serão enviados em local informado
pela contratante, em planta de bota-fora.

3 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Engenheiro Civil: Para o gerenciamento da obra deverá estar disponível na obra um
Engenheiro civil que deverá ter total domínio da obra para acompanhamento geral, estar
disponível para qualquer dúvida que o encarregado da obra solicitar, além da
disponibilidade de contato sempre quando for necessário.
Encarregado de Obra: Será de extrema importância um encarregado geral da obra
fiscalizando e acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso

4 – PAVIMENTAÇÃO - CONSTRUÇÃO MEIO-FIO, CALÇADA E RAMPA
x MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) e CAIACAO EM MEIO FIO.
x ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM
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(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

- As alturas e alinhamentos do meio fio serão dados por um fio de naylon esticado com
base nas referências topográficas, estabelecidas em projeto a ser apresentado pela
empresa contratada, não superiores a 20m nas tangentes horizontais e verticais e 5m nas
curvas horizontais e verticais.
Nos encontros de ruas, esquinas e sempre que as condições topográficas permitirem a
marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintel.
Os meios fios com as seguintes dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) serão assentados diretamente sobre a
base acabada. O espelho deverá ser de no mínimo 15cm. Para isso a base deverá ser
executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio. Para
acerto das alturas dos meios fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com
material incompreensível, tais como pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia.
Sempre que houver possibilidade de carregamento de algum desses materiais, deverá ser
adicionado cimento na proporção de 1:3. Ao final todos os meio-fio do perímetro da praça
sofrerá pintura em caiação.

RAMPAS EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. H = 0.07M E PISO TATIL
DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE e PINTURA COR AZUL.

Serão executadas rampas de acessibilidades, observando:

I – Características gerais
Os passeios devem ter superfície regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer
condição climática, executados sem mudanças abruptas de nível ou inclinações que
dificultem a circulação dos pedestres.
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As tampas das concessionárias (rede de água, esgoto e telefonia) devem ficar livres para
visita e manutenção. O piso construído na calçada não poderá obstruir estas tampas, nem
formar degraus ou ressaltos com elas. Nenhum degrau poderá ser feito na calçada. As
rampas para acesso de veículos ou demais nivelamentos entre a calçada e as edificações
deverão ser acomodadas na parte interna do terreno. Sendo proibido construir rampas
para veículos na faixa da calçada, porque atrapalham a circulação dos pedestres,
principalmente aqueles com dificuldade de locomoção.
Todas as calçadas devem apresentar inclinação de 1% no sentido transversal, em direção
ao meio-fio e à sarjeta, para escoamento de águas pluviais. Isso significa que a cada metro
de calçada construída em direção à rua, deve haver declividade de 1,0cm, de acordo com
a norma técnica de acessibilidade (NBR 9050/94 da ABNT).
Durante a execução desse caimento, deverão ser utilizadas réguas de madeira e linhas
esticadas para auxiliar no controle dos níveis do piso (gabarito). O lançamento de água da
chuva deve ser feito por meio de tubulação, passando por baixo da calçada e conduzida
até a sarjeta.

I – EXECUÇÃO
a – Características dos passeios
Nos locais especificados em projeto, serão executadas rampas revestidas com concreto,
sobre concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento /areia/brita) com altura de concreto de 7,0cm.
b – Terreno
O terreno deverá ser nivelado e apiloado (compactado), removendo restos de vegetais e
materiais estranhos e danosos ao pavimento;
Fazer lastro de brita com espessura mínima de 5,0cm;
As rampas ficaram em locais específicos. O piso da rampa será executado, após a devida
compactação do solo e canalizações hidrossanitárias, em concreto desempenado, com
espessura mínima de 7,00 cm, sob uma camada de brita compactada de no mínimo 5,0
cm. Serão observadas em projeto as devidas características das rampas, como a
colocação do piso tátil. Todas as rampas possuirão a COR AZUL.
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Deverão ser colocados nas rampas conforme projeto o piso tátil direcional e/ou
alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado.
As rampas sofrerão pintura em tinta ACRILICA PARA PISO CIMENTADO DUAS
DEMAOS na cor AZUL, deve ser aplicado para provável vida útil 5 anos. A fase de
aplicação engloba as etapas de pré-marcação e pintura.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL E PIGMENTADO.
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
x Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
x Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.
x Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de
concreto para pavimentação.
x Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os
ajustes e os arremates de canto.
x Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as
especificações da norma quanto à granulometria do material.
x Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma
quanto à granulometria do material.
x Bloco para calçadas: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do
pavimento.
EQUIPAMENTOS
x Placa vibratória reversível e cortadora de piso.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
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x Utilizar a área total do passeio/calçadas BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM e camada de assentamento.
EXECUÇÃO
Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, inicia-se a execução
do piso intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:
x Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
x Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificação de projeto;
x Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;
Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento
que é formada pelas seguintes atividades:
x Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;
x Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;
x Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;
x Rejuntamento, utilizando pó de pedra;
x Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de
assentamento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
x Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para
pavimentação, pode ser utilizada o pó de pedra.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE
FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Calceteiro: profissional que executa as atividades para a
construção do pavimento em paralelepípedos; - Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as
atividades para a execução do pavimento em paralelepípedos; - Rolo liso: equipamento para a
compressão da camada de revestimento em paralelepípedos; - Areia: material utilizado na execução
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do colchão de areia; - Paralelepípedo (30 a 35 peças por metro quadrado): pedra que compõe a
camada de revestimento do pavimento; - Argamassa: material utilizado para o enchimento das juntas
entre os paralelepípedos.
EQUIPAMENTO - Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso
operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área total de pavimento, em
metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - - Esta composição refere-se tanto à execução de vias como à
execução de pátios e estacionamentos em paralelepípedos. Foram observadas pequenas diferenças de
produtividade entre as duas situações, no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços
obtidos foram irrelevantes; - Para fins de cálculo dos coeficientes desta composição, considerou-se a
situação de execução de vias; - Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados
os calceteiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução; - As
produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, ou base e
subbase e reforço de subleito; o transporte dos insumos, tais como: areia, pó de pedra e
paralelepípedos; e a execução de guias e sarjetas. Para tais atividades, utilizar as composições
específicas de cada serviço; - As produtividades desta composição não contemplam nos índices a
execução de sinalização viária; - Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos
valores medidos em campo; - Para fins de cálculo do consumo de insumos, foram consideradas
perdas incorporadas; - Esta composição é válida para trabalho diurno; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do rolo compactador da seguinte forma: - CHP:
considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço; - CHI: considera
os demais tempos da jornada de trabalho. - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes,
durante e após a conclusão do serviço não estão comtemplados na composição.
EXECUÇÃO - Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o
colchão de areia por meio do lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia
ou pó de pedra; - Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada
pelas seguintes atividades: -> Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo
da frente de serviço; -> Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o
espaçamento entre si de, no máximo, 15 mm; -> Ajustes e arremates dos cantos e quinas do
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pavimento; -> Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso; -> Rejuntamento feito
com argamassa com auxílio de colher de pedreiro.

4 – BANCOS - JARDINEIRAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM., ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA
TRAÇO (1:5).

Tratam-se de estruturas destinadas a limitar a ocupação das jardineiras e servirem
como Banco. Efetuada a locação do alinhamento das jardineiras, é executada a escavação
da área. Após a escavação, o fundo das cavas deverá ser compactado utilizando-se
soquetes de 30 a 50 kg e regularizado com a aplicação de um lastro de concreto magro
com 3 cm de espessura e largura base do muro.
As pedras argamassada com cimento e areia 1:5 - areia e pedra de mão comercial,
colocadas lado a lado em horizontais e umedecidas em toda largura e comprimento da
jardineira/banco, colocando argamassa de traço 1:5.
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Pedras oriundas de rocha sã, com qualidade idêntica à exigida para a pedra britada,
utilizada na fabricação do concreto; sua maior dimensão não deve ser superior a 35 cm,
nem superior a metade da mesma dimensão do muro a ser construído
Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade e graduação uniforme, não se
admitindo o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa de
pedreira.
O serviço é medido em metros cúbicos (m³). O volume é obtido pelo cálculo geométrico
das dimensões indicadas no projeto, consideradas eventuais alterações na obra
autorizadas pela fiscalização.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

A face externa das banco/jardineiras serão chapiscada com argamassa traço 1:3
(cimento e areia grossa) e também emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia média), ambos realizado em betoneira.
O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos
de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. Os
materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água. Para fins de pagamento
efetivamente, a unidade de medição dos chapisco e emboços/rebocos será o metro
quadrado real executado, descontando-se todos os vãos livres, independente de suas
áreas.
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SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PAREDE INTEIRA,
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM.

Dez dias após curado o emboço, será iniciado o assentamento do revestimento. O
assentamento será procedido com o emprego de argamassa AC-I. Modo de execução:
1. Espalhamento da argamassa de assentamento com desempenadeira de aço.
2. Formação dos cordões com o lado dentado da desempenadeira.
3. Demarcação de gabarito para o assentamento das peças
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. Em seguida,
complementa-se a área definida entre estas faixas. Obs. : . As espessuras regulares das juntas serão
garantidas através de espaçadores apropriados.
As peças deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Não deverão apresentar
deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas. Os serviços
serão pagos por metro quadrado (m²) de revestimento executado e aceito pela Fiscalização.

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.

Na parte superior das paredes das jardineiras serão colocados granito do tipo Quartz ou da
preferência da contratada na largura de 0,42m em toda sua extensão. Os mesmos serão assentado em
argamassa de cimento e areia traço, Deverão possuir, pela parte externa, balanço de 2,0 cm , será
feita de modo a deixá-los alinhados e nivelados, recolocando-se qualquer elemento que, por
percussão, soar choco, demonstrando assim deslocamentos do mesmo ou vazios sob ele. A medição
será em m2 da sua área superficial.

5 – MOBILIÁRIO URBANO

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO.
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Carpinteiro com encargos complementares: oficial
responsável pela montagem e instalação do pergolado; - Ajudante de carpinteiro com encargos
complementares: auxilia ao oficial na montagem e instalação do pergolado;- Pedra britada n. 1 (9,5 a
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19 mm); - Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo
rolado) - Preparo manual; - Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para
contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L; - Pilar quadrado não aparelhado *15 X 15* cm,
Em Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região - bruta; - Pranchão aparelhado *7,5 x 23* cm,
em Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região; - Viga aparelhada *6 x 16* cm, em
Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região; - Prego de aço polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x
9).
Os pergolados serão executados com estrutura de madeira de eucalipto tratada, capaz de resistir ao
contato com o solo por, no mínimo, quinze anos.
x

Locação: Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação do pergolado a ser construído,
obedecendo-se o projeto e às orientações dos técnicos da Prefeitura Municipal.

x

Escavações: Será necessária a escavação do terreno nos locais onde serão assentados os
pilares de madeira. As escavações serão feitas manualmente e terão uma dimensão de 100 cm
de profundidade por um diâmetro médio de 70 cm.

Pilares e Vigas: Os pilares e vigas serão em madeira de eucalipto, previamente tratada para resistir ao
contato com o solo e às ações das intempéries por no mínimo 15 anos e seguirão as dimensões e
especificações do projeto arquitetônico. Os pilares serão assentados nos locais indicados em projeto,
onde foram executadas as escavações mencionadas no item anterior, sobre uma camada de concreto.
Após assentado o pilar, o volume escavado será preenchido com CONCRETO FCK = 20MPA,
TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. até o nível do terreno.
Os pergolados deverão ser montados conforme o projeto e nas dimensões especificadas no projeto, e
o mesmo será sofrerá uma PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área de projeção em planta
do pergolado a ser instalado.
EXECUÇÃO - Locação da base do equipamento; - Escavação da vala; - Execução do lastro de brita;
- Corte e entalhe do pilar de madeira; - Chumbamento da base do pilar de madeira na vala; - Corte,
posicionamento e fixação com pregos dos pranchões de madeira nos pilares; - Corte, posicionamento
e fixação com pregos das vigas de madeira nos pranchões; - Reaterro da base do equipamento.
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INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE
AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA,
SOBRE SOLO.

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro com encargos complementares: oficial
responsável pela instalação dos equipamentos; - Servente com encargos complementares: auxilia ao
oficial na instalação dos equipamentos; - Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto
Pedreira/Fornecedor, sem frete; - Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/
areia média/ seixo rolado) - Preparo manual; - Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60l*,
fabricada em tubo de aço carbono, cestos em chapa de aço e pintura no processo eletrostático.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade de equipamento a
ser instalado.
EXECUÇÃO - Locação da base do equipamento; - Escavação da vala; - Execução do lastro de brita;
- Chumbamento da base do equipamento na vala; - Posicionamento do equipamento sobre a base; Reaterro da base do equipamento.

PLACA

DE

INAUGURAÇÃO

EM

ALUMÍNIO

COM

ACRILICO,

80X60CM,COM

LOGOMARCA E MOLDURA
MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE
CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M,
COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE
Deverão ser obedecidos aproximadamente a localização do projeto urbanístico, e
obedecer ao detalhamento do projeto.
As Mesmas devem ser concebidos pautados nas recomendações que se seguem e nas
normas gerais aplicáveis.
Os construtores deverão atentar para a qualidade do acabamento final a ser atingido, que
não poderá apresentar falhas, fissuras, imperfeições, etc.
O transporte das peças deve ser cuidadoso devendo se atentar para possíveis danos
provocados durante seu translado. O fornecedor deve se responsabilizar pelo transporte
seguro das peças e sua integridade.
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade de equipamento a
ser instalado.

6 – PAISAGISMO
x Plantio de Gramas em placas: Serão plantadas gramas batatais nas áreas verde indicada nos
projetos. A grama estará livre de inços e outros elementos estranhos. O plantio das gramas
será uma das etapas finais de execução das obras, sendo sua implantação supervisionada e
orientada pela fiscalização municipal.
x Fornecimento e plantio de PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL
A 2,00 M - incluso:fornecimento, transporte, escavação, espalhamento, plantio,
acompanhamento e garantia. As plantas deverão ser plantadas em covas previamente
preparadas de dimensões suficientes para dar boa sustentação às plantas. As covas deverão
ser preenchidas com composto orgânico (terra vegetal). Serão plantadas conforme indicação
do projeto, espécies e quantidades especificadas no orçamento e orientação dos técnicos da
Prefeitura Municipal.

7 – QUIOSQUE

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA.
Todo o material de expurgo que for produzido nessa etapa da obra deverá ser
encaminhado para um local apropriado assim definido pela Prefeitura Municipal através de
caminhão basculante.

ESCAVAÇÕES E REATERRO

As escavações para esta obra serão realizadas com o uso de equipamentos, porém.
Deverão ser realizadas acompanhando as dimensões e os volumes especificados em
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projeto, terão compatibilidade com a natureza do solo e dimensões das fundações a serem
implantadas.
Nas áreas onde se necessitar aterro deverá ser garantido a utilização de boa qualidade,
evitando-se totalmente a utilização de material expansível e /ou orgânico. Não será aceito
em hipótese alguma o aterro com material provindo de entulhos, lixos de qualquer
natureza.
Toda a compactação necessária será realizada manualmente nas partes internas, aterro
com material de boa qualidade, livre de detritos orgânicos, sendo aguado e compactado
com malho de concreto com o peso mínimo de 8 kg ou compactador mecânico, em
camadas sucessivas de no máximo 0,20 m.
Todo o material de expurgo que for produzido nessa etapa da obra deverá ser
encaminhado para um local apropriado assim definido pela Prefeitura Municipal através de
caminhão basculante.

ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

Estrutura
Vigas
Pilares
Lajes
Sapatas

Fck
25,0 MPA
25,0 MPA
25,0 MPA
25,0 MPA

BALDRAMES:
Deverão ser executadas seguindo estritamente as especificações e dimensões do projeto,
sendo qualquer alteração realizada apenas com a prévia autorização do projetista ou
fiscalização. Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as
seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção.
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem.
Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem
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deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser
executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural.

SAPATAS:
As sapatas deverão ser executadas seguindo estritamente as especificações e dimensões
do projeto, sendo qualquer alteração realizada apenas com a prévia autorização do
projetista ou fiscalização.
Após a escavação da sapata, deverá ser regularizado um lastro de concreto magro. As
formas utilizadas para a fundação serão em madeira maciça e plana e serão
contraventadas com sarrafo de virola, obedecendo as dimensões de projeto e com
resistência suficiente para suportar o concreto e a vibração do mesmo. Poderá ser usada
por até 05 vezes.
O concreto será devidamente adensado e curado, sendo atentado o valor de fck 25MPA
definido em projeto.
As armaduras seguirão exatamente o especificado em planta, assim como seus diâmetros,
espaçamento, tipo de aço e posicionamento.
O profissional de execução da estrutura deverá ser legalmente habilitado e deverá ter
consciência da responsabilidade do fiel acompanhamento do projeto.

PILARES, VIGAS:
Os pilares e vigas deverão ser concretados seguindo todo o rigor da norma e as definições
oriundas do projeto de cálculo estrutural.
Para a estrutura será utilizada formas madeira compensada plastifica, podendo ser
utilizada até 18,00 vezes. Estas deverão obedecer às dimensões dos projetos e serem
contraventadas de forma a suportar as tensões de concretagem. Deverão garantir o
perfeito acabamento após a desforma.
O concreto deverá obrigatoriamente atender o mínimo de resistência especificado em
projeto, 25MPa. Sendo o traço utilizado de responsabilidade do empreiteiro e devidamente
registrado em livro de ordem.
Toda a armadura da estrutura deverá seguir exatamente o projeto de estrutura assim como
seus diâmetros, espaçamento, tipo de aço e posicionamento.
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As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se
madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as formas
deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os
preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma pertinente
para se evitar a fissuração da peça estrutural.

LAJES: LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
A laje para a unidade será executada em laje pré-moldada convencional. Estas deverão
atender o especificado em projeto esquemático como dimensões. Referente ao
dimensionamento da laje deverá ser fornecido pela empresa que irá fornecer a mesma
bem como acompanhar a ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA do
responsável da empresa.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.
O lançamento do concreto nas formas deverá ser lançado através de balde, o concreto
deverá obedecer ao fck indicado em projeto. O lançamento será realizado ja com a forma
umedecida, e de forma uniforme, realizando ao mesmo tempo o adensamento através de
vibrador. O serviço será medido através do volume do concreto em m3 executado conforme
planilha orçamentaria.
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as cavas
deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas
da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes
dessa providência. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo
diretamente como fôrma lateral.
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ARMACAO ACO CA-50 E CA-60
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento, dobramento, armação e
colocação nas formas, de barras de aço (CA -25, CA -50 ou CA -60), posicionadas de
maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de concreto armado. O
posicionamento dessas barras deve ser definido no projeto estrutural.
O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio,
de acordo com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT.
As armaduras serão montadas com as barras de aço e colocadas nas formas, nas
posições indicadas no projeto, sobre espaçadores de plásticos, de modo a garantir seus
recobrimentos com concreto e seus necessários afastamentos das formas.
As armaduras para concreto armado serão medidas por Kg colocado nas formas das
estruturas de concreto armado, de acordo com as quantidades constantes na planilha
orçamentaria.
PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA
Locadas no eixo dos baldrames, serão em tijolos cerâmicos assentados com argamassa mista de
cimento e areia no traço 1:4 e espessura de 0,09m (meia vez). Terão espessura em conformidade com
o projeto arquitetônico e serão locadas de acordo com a planta baixa e rigorosamente a prumo. O
encontro de duas paredes será devidamente “amarrado” pelo traspasse alternado dos tijolos.
Vergas e Contra Vergas: VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE
VÃO. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. CONTRAVERGA
PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.

Sobre e sob as esquadrias deverá ser construída uma verga de amarração nas dimensões de (10x10)
cm. em concreto Fck=20,0 Mpa (cimento, areia grossa e brita n. º
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1), utilizando 3 ferros na bitola 4,2 mm estribados a cada 20 cm em formato triangular, amarrados
com arame recozido n°18. O concreto aplicado deverá recobrir totalmente os ferro numa espessura
de 2 cm. A mesma deverá transpassar cada lado do vão no mínimo em 40cm.
REVESTIMENTOS.

CHAPISCO

APLICADO

EM

ALVENARIA

(COM

PRESENÇA

DE

VÃOS)

E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPAROMANUAL,

APLICADO

MANUALMENTE

EM

FACES

INTERNAS

DE

PAREDES, PARA AMBIENTECOM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

Todo as paredes do quiosque deverão ser chapiscada com argamassa traço 1:3
(cimento e areia grossa) e também emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e
areia média), ambos realizado em betoneira.
O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos
de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. Os
materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas
Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água. Para fins de pagamento
efetivamente, a unidade de medição dos chapisco e emboços/rebocos será o metro
quadrado real executado, descontando-se todos os vãos livres, independente de suas
áreas.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE 20X20 CM, EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO
Dez dias após curado o emboço, será iniciado o assentamento do revestimento. O
assentamento será procedido com o emprego de argamassa AC-I. Modo de execução:
1. Espalhamento da argamassa de assentamento com desempenadeira de aço.
2. Formação dos cordões com o lado dentado da desempenadeira.
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3. Demarcação de gabarito para o assentamento das peças
Assentam-se, inicialmente, as peças da primeira faixa horizontal e da primeira vertical. Em seguida,
complementa-se a área definida entre estas faixas. Obs. : . As espessuras regulares das juntas serão
garantidas através de espaçadores apropriados.
As peças deverão apresentar arestas bem definidas e esmalte resistente. Não deverão apresentar
deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas. Os serviços
serão pagos por metro quadrado (m²) de revestimento executado e aceito pela Fiscalização.
O mesmo deverá ser aplicado na parte interna e externa do quiosque.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
Nas janelas de 1.50x1.00m serão colocados peitoril em mármore branco na largura de 0,15m em toda
sua extensão. Os mesmos serão assentado em argamassa de cimento e areia traço, Deverão possuir,
pela parte externa, balanço de 2.0 cm , será feita de modo a deixá-los alinhados e nivelados,
recolocando-se qualquer elemento que, por percussão, soar choco,

demonstrando assim

deslocamentos do mesmo ou vazios sob ele. A medição será em m2 da sua área superficial.
PISOS

Deverá proceder da

seguinte forma a execução do piso do quiosque: 1 - REGULARIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.; 2 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM; 3 - SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

(CASA)

E

EDIFICAÇÃO

PÚBLICA

PADRÃO.

4

-

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2,

As peças deverão apresentar

arestas bem definidas e esmalte resistente. Não deverão apresentar deformações, empenamentos,
escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas. Os serviços serão pagos por metro quadrado
(m²) de revestimento executado e aceito pela Fiscalização.

ESQUADRIAS
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As portas do quiosque serão do tipo: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. As janelas do quiosque serão nas medidas de 1.00 x 1.50 metro do tipo:
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO
NATURAL. Todas as portas deverão possuir FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. As janelas dos banheiros serão nas medidas de 0.50 x 0.60 metro do tipo: COBOGO
CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE
CIMENTO E AREIA
Deverá ser procedida uma avaliação de desempenho das esquadrias quanto aos seguintes aspectos
funcionais:
] Estanqueidade à água de chuva;
] Estanqueidade ao ar;
] Estanqueidade a insetos e poeira;
] Isolamento sonoro;
] Iluminação;
] Ventilação;
] Facilidade de manuseio;
] Facilidade de manutenção;
] Durabilidade;
] Resistência aos esforços de uso;
] Resistência às cargas de vento.
As esquadrias serão medidas após instaladas e aceitas pela Fiscalização, conforme as unidades da Planilha
Contratual, estando incluídos nos preços todos os seus acessórios e ferragens.

FORRO E COBERTURA
FORRO

DE

PVC,

FRISADO,

PARA

AMBIENTES

COMERCIAIS,

INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
Itens e suas características x Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; x
Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); x Conector de perfil F-47; x
Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI); x Arame
galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); x Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado
no SINAPI); x Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x
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25mm; x Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura
4,2mm, comprimento 13mm.
Execução x Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou
um nível laser, o local em que será instalado o forro; x Com o auxílio de um cordão de
marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas as guias (perfis de
acabamento em “U”); x Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); x Com o
auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos
perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); x Observar espaçamento de
1.000 mm entre os arames (tirantes); x Fixar os rebites no teto e prender os arames
(tirantes) aos rebites; x Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); x Encaixar
os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e
ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; x Ajustar o comprimento das
réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas;
x Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando
uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido; x Fixar as
réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; x No último perfil, caso
a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar utilizando um estilete,
no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o
espaço disponível; x Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; x
Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na
régua anterior.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, NCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
-Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares; -

Telha de concreto tipo clássica, cor cinza; - Guincho Elétrico de Coluna.
EXECUÇÃO

AMADO ENGENHARIA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5ZHL98UZ8ZOH+HGH2JAG+W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
9 de Junho de 2022
78 - Ano - Nº 3438

Mirante

PREFEITURA MUNICIPAL MIRANTE – BA
MIRANTE – BAHIA CNPJ: 16.416.521/0001-64
Avenida Manoel Messias de Lima, n0 49 – 45.255-000 – B. Monte Alegre

- 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 caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que
poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); - Em cada pilha de telhas
disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito
telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças,
sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Antes do
início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras,
meiatesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se
atender à projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento entre topos
de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm; - A colocação deve ser feita por
fiadas, no sentido da direita para a esquerda do pano e do beiral para a cumeeira, com as
telhas sempre alinhadas na horizontal e na vertical; a largura do beiral deve ser ajustada
para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha
de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas
linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente
à espessura de duas ripas; - No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras
fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado; - Na colocação das
telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm; telhas e peças
complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela
respectiva normalização devem ser expurgadas; - Nas posições de águas furtadas
(rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente
recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o
afastamento entre as peças não supere 5 ou 6 cm.
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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS,
MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)

UN
pt

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA,
MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)

pt

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)

pt

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X
0.40 X 0.60M, INCLUSIVE TAMPA
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA =
0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN
100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

UN
UN

UN

UN
UN

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½")
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN

HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN
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BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM
AÇO INOX, L= 70CM, D=1 1/4"
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CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½”) –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN

2,00

I - Instalações Hidráulicas
As instalações serão rigorosamente de acordo com o projeto e obedecerão as Normas da
ABNT.
Todas as conexões deverão ser bem soldadas, exigindo-se perfeita vedação das mesmas.
As torneiras, o engate da caixa de descarga e o chuveiro serão ligados à tubulação através
de conexões SR (soldável / roscável). As torneiras serão metálicas, sendo as a pia de ¾ “
e a do lavatório de ½”.
As emendas das tubulações deverão obedecer rigorosamente às especificações do
fabricante afim de que seja garantido o perfeito funcionamento do sistema. É relevante
observar que o teste da tubulação sob carga é imprescindível antes da entrega da obra.
Todos os pontos deverão ser vedados com plugs para a rede d´água permanecer sob
pressão por 24 horas.
II - Instalações Sanitárias
Será rigorosamente de acordo com o projeto fornecido e as normas da ABNT.
A caixa sifonada em PVC será de boa qualidade, com saída de 50 mm de dimensão
nominal de 150 x 150 x 50 mm com grelha em PVC branco. Os tubos e conexões serão
em PVC de fabricação industrializada por empresa cujos produtos sejam certificados pelo
INMETRO
Todas as tubulações serão interligadas e soldadas de modo a se obter perfeitas vedação
no encontro das peças.
Haverá uma coluna de ventilação com diâmetro mínimo de 50mm, passando 0,30 m acima
da coberta.
O destino dos efluentes será direcionado para rede de coleta e tratamento de esgoto
municipal existente.
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICA
PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL
SANFONADO Ø 3/4
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL
SANFONADO Ø 3/4
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO
APARENTE Ø 3/4
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

pt
pt
und
UN

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW - REV 01

UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1
SIEMENS OU SIMILAR

UM

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V

un

2,00
4,00
10,00
6,00
10,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00

Toda a instalação elétrica deverá seguir o projeto elétrico.
Dutos e Caixas
A fiação embutida nas alvenarias será instalada em eletrodutos flexíveis tipo garganta com
diamentro de 3/4”, conforme indicado no projeto. A fiação quando exposta, será fixa na
coberta, obedecendo a distancia máxima de 1,50m, e fixa a cada deflexão.
Serão empregadas caixas plásticas de 4" x 2" para os interruptores e tomadas de corrente.
Fiação
A fiação será em fio de cobre com isolamento de 750 volts, sendo com bitola de 4,0 mm2
para o alimentador (entre o quadro de medição e o quadro de distribuição), e no circuito
das tomadas, e na bitola de 2,5 mm2 para os circuitos de iluminação e tomadas em geral.
Não deverá haver emendas de fios dentro dos eletrodutos.
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Tomadas e Interruptores
As tomadas comuns serão colocadas a 1,10m do piso acabado, do tipo de três pinos (fase
– neutro - terra).
Os interruptores próximos às portas serão colocados a 0,10 m de distância das portas e
sempre do lado da futura fechadura e a 1,10m do piso acabado.
Iluminação
A iluminação LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

8 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 – Limpeza geral e entrega da obra

A obra será entregue pela Empresa contratada completamente limpa, com os pisos
lavados, sem manchas de óleo, ferrugem ou crostas de argamassa. O terreno da obra
também deverá ser entregue limpo, sem entulhos, resto de tábuas, etc. As instalações
serão entregues em condições de uso imediato, devendo para isto, estarem ligadas as
respectivas redes.
A obra deve ser entregue com todos os seus serviços concluídos, e em perfeitas condições
de utilização, com todos os encargos tributários, taxas e emolumentos relativos à execução
da obra pagos.
A obra será considerada concluída somente após a vistoria final pela fiscalização da obra,
com a aprovação de todos os serviços e da limpeza final, e do fornecimento do termo de
recebimento da obra.
Assinado de forma digital
WELLISSON DA
por WELLISSON DA SILVA
SILVA
AMADO:01596618540
AMADO:0159661854 Dados: 2022.06.01
19:25:26 -03'00'
0

Desenvolvimento: Valdemiro Alves, Wellisson Amado
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