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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO (CONVITE Nº 001/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CONVITE Nº. 01/2020 - A CCPL da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, informa aos
interessados que realizará licitação na modalidade Convite, tendo como objeto a contratação de empresa de
engenharia para executar complementação de obras de pavimentação em paralelepípedos com drenagem
superficial no distrito de Santana do Rio da Dona, município de Conceição do Almeida–Bahia, conforme
Convênio nº. 039/2018/CONDER/PMCA. Critério de Julgamento: Empreitada Pelo Menor Preço Global. Data do
Julgamento: Dia 04/02/2020, às 09h. Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de segunda 2ª a 6ª feiras e
no site http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br. Conceição do Almeida -Bahia, 23/01/2020. Adevaldo de Jesus
Santos – Presidente CCPL.
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AVISO DE LICITAÇÃO (CONVITE Nº 001/2020)

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº. 001/2020

A Comissão Central e Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Conceição Almeida Bahia, no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº. 001/2020, torna público,
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04/02/2020, às 09:00 horas, na Sala das
Sessões do Paço Municipal, situada na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do
Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, a sessão de abertura, julgamento e classificação das propostas,
conforme especificado no Edital de Licitação na Modalidade Convite nº. 001/2020, utilizando como
critério de julgamento o regime de empreitada pelo Menor Preço Global, tendo como objeto de
licitação o seguinte:
OBJETO:

CONTRATAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

DE

DE

OBRAS

EMPRESA
DE

DE

ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO

EM

PARA

EXECUTAR

PARALELEPÍPEDOS

COM

DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO DE SANTANA DO RIO DA DONA, MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 039/2018/CONDER/PMCA, de
acordo com o edital, obedecendo ao que dispõe a Lei Estadual nº. 9.433/2005, de 01/03/2005, Termo
de Convênio 039/18, firmado entre o Município de Conceição do Almeida – Bahia e a Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER.
Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no Departamento
de Licitações, situado no Paço Municipal até o dia 03/02/2020, das 08:00 às 12:00 horas, ou pelo
endereço eletrônico licitaalmeida2@gmail.com .
Conceição do Almeida – Bahia, 23 de janeiro de 2020.

Adevaldo de Jesus Santos
Presidente CCPL

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com
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EDITAL (CONVITE Nº 001/2020)

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº. 001/2020
Processo Administrativo nº. 027/2020
Tipo: EMPREITADA / MENOR PREÇO GLOBAL
I. Regência Legal
Lei Estadual nº. 9.433/2005, de 01/03/2005, Termo de Convênio 039/18, firmado entre o Município de Conceição do
Almeida – Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER
II. Unidades Interessadas:
Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos
III. Modalidade
IV. Processo Administrativo no.
027/2020
Convite nº. 001/2020
V. Forma
VI. Prazo de Conclusão
Execução Indireta
90 (noventa) dias a contar da data da Ordem de Serviço, sujeito a
prorrogação
VII. Critério de julgamento
Empreitada pelo Menor Preço Global
VIII. Objeto
Constitui objeto desta Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR
COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM
SUPERFICIAL NO DISTRITO DE SANTANA DO RIO DA DONA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA –
BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 039/2018/CONDER/PMCA, em regime de empreitada, com fornecimento de
materiais e mão de obra, de acordo com o projeto básico e planilhas orçamentárias constantes nos anexos deste
edital, que passam a integrá-lo, independentemente de transcrição, obedecendo ao que dispõe a Lei Estadual nº.
9.433/05, Termo de Convênio 039/18, firmado entre o Município de Conceição do Almeida – Bahia e a Companhia
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER. O edital poderá ser adquirido, acompanhado dos seus
anexos, das 08:00 às 12:00 horas a partir do dia 23/01/2020, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Conceição do Almeida, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP
44.540-000 e no Diário Oficial do Município pelo site www.conceicaodoalmeida.ba.gov.br.
IX - Local e data para o credenciamento, recebimento das propostas, documentos relativos à habilitação e Sessão de
Julgamento.
Credenciamento: às 09:00 horas do dia 04/02/2020.
Abertura Seção Pública: às 09:15 horas do dia 04/02/2020.
LOCAL: Sala das Sessões do Paço Municipal, situado na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do
Almeida – Bahia
X. Dotações orçamentárias
VIDE CLÁUSULA 16.
XI. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
AS

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO SERÃO
PRESTADOS PELA COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÃO , DIARIAMENTE, DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS, NO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, SITO NO PAÇO MUNICIPAL.

XII. COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE L ICITAÇÃO

Adevaldo de Jesus Santos
Presidente

Jadson Barbosa dos Santos
Membro

Maurício Aguiar Silva Braga
Membro

Comissão Central e Permanente de Licitação
(Decreto Municipal nº. 001/2020, de 02/01/2020)

Edital Convite nº. 001/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2020
Processo Administrativo nº. 027/2020
Tipo: EMPREITADA / MENOR PREÇO GLOBAL
RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL
Razão Social:______________________________________________________________________________
C.N.P.J. Nº:_______________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________________
Cidade: ______________________Estado:____________
Fones:_____________________________________ E-mail: _________________
Nome para Contato: ______________________________________________________________________
Recebemos da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia – Departamento de Licitações e Contratos,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada e unidade de mídia contendo os memoriais
referentes ao processo em referência.
Local_____________________,_____de_______de _______
_________________________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA, por meio eletrônico para
licitaalmeida2@gmail.com.
A não remessa do recibo exime o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal Conceição do Almeida –
BA, do envio de comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.
Adevaldo de Jesus Santos
Presidente da CCPL
Departamento de Licitações e Contratos
Pça. Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro
Conceição do Almeida - Bahia CEP
44.540-000.
Edital Convite nº. 001/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº. 001/2020
Processo Administrativo nº. 027/2020
Tipo: EMPREITADA / MENOR PREÇO GLOBAL

Forma: Execução Indireta
Regime: Empreitada por preços unitários
Tipo: Menor Preço Global
O Edital e seus Anexos serão disponibilizados pela Prefeitura de Conceição do Almeida - Bahia, junto à Comissão
Central e Permanente de Licitações, situada no Departamento de Licitações, à Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n,
Centro, Conceição do Almeida – Bahia, através de mídia contendo os projetos necessários à elaboração da
proposta e à execução das obras e serviços, devendo a interessada apresentar mídia DVD/CR ou pen drive apto
à gravação dos arquivos. Poderá ser adquirido também no Diário Oficial do Município na página eletrônica
http//www.conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diarioOficial
Esta licitação rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas deste Edital e seus Anexos, bem como
pela Lei Estadual nº 9.433/2005 (01/03/2005), vigente e nos termos das suas supervenientes alterações e os
Termos do Convenio nº 038/2018 firmado entre o Município de Conceição do Almeida - Bahia e o Governo do
Estado da Bahia (CONDER).
1.1.

ENTREGA DOS ENVELOPES:

Local: Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Sala das Sessões – Paço Municipal
End.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000

Período: até às 09:00 horas do dia 04/02/2020.
Observação: este prazo é preclusivo do direito de participação, sendo vedada remessa por via postal ou por fax.
2. OBJETO:
2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR COMPLEMENTAÇÃO DE
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO
DE SANTANA DO RIO DA DONA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME
CONVÊNIO Nº. 039/2018/CONDER/PMCA.

Edital Convite nº. 001/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que na fase de habilitação comprovem
possuir os requisitos exigidos neste edital e na Lei Estadual nº 9.433/2005, para execução do seu objeto.
3.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
I

- estejam suspensas de participarem de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura do Município de
Conceição do Almeida - Bahia e com o Governo do Estado da Bahia;
II - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
III - estiverem sob falência, dissolução e/ou liquidação;
IV - incidirem no disposto pelo art. 18 da Lei Estadual nº 9.433/2005; que assim dispõem:
Art. 18: “Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obra ou
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II – a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou
subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
IV – Demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 da lei Estadual 9.433/2005, impedidos de
contratar com a Administração pública por vedação constitucional ou legal.
§ 1º - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste
artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de
fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
§ 2º - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua,
como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do
projeto executivo.
§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco ate 3º grau
entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimento e obras incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
§ 4º- Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da Comissão de Licitação“
V - Aplica-se a regra do artigo 18 da Lei Estadual nº 9.433/2005 ao Prefeito, o Vice-Prefeito, os
Vereadores, os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a
qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por
adoção, e os servidores e empregados públicos municipais, não poderão contratar com o Município,
subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções.
3.3 - Apresentarem-se consorciadas.

Edital Convite nº. 001/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
4. INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO
4.1

- Os interessados deverão obter o texto integral deste Edital e seus Anexos, através da publicação no

Diário Oficial do Município de Amargosa no endereço www.conceicaodoaleida.ba.gov.br bem como obter os
elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação, às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, através da Comissão Central e Permanente de
Licitação – CCPL, na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, Tel.: (75)
3629-2161, Ramal 22, de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00 às 12:00hs ou através do endereço
eletrônico: licitaalmeida2@gmail.com.
4.2

- O Edital com seus anexos estarão disponíveis no endereço constante do item acima nos horários de

expediente administrativo. As cópias estarão à disposição dos interessados da seguinte maneira:
I - por meio magnético, mediante apresentação de um CD-R formatado ou pen drive;
II

- todos os interessados em retirar cópias do Edital deverão apresentar pedido formal à Comissão,
identificar a empresa licitante, bem como, pessoa para contato e número de telefone.

III

- após a retirada do edital o conteúdo das cópias será de responsabilidade do interessado e em caso

de dúvidas prevalecerá aquela constante dos autos do processo.
IV

- Os interessados em participar da presente licitação que tenham dúvida de caráter legal ou técnico na

interpretação dos termos do edital, deverão consultar a CPL através de petição escrita, que deverá ser
encaminhada até o 2º dia útil que anteceder a entrega dos envelopes.
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1 - Os documentos e as propostas deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes distintos, sem
transparências, indevassáveis, lacrados e identificados da seguinte forma:
Modelo Envelope ‘1’:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE ‘1’
MODALIDADE/Nº.: CONVITE / Nº. 001/2020
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 04/02/2020
HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 09:00hs
Modelo Envelope ‘2’:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE ‘2’
MODALIDADE/Nº.: CONVITE / Nº. 001/2020
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 04/02/2020
HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 09:00hs
5.1.1 - DO ENVELOPE Nº 01
Edital Convite nº. 001/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com
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EXECUTIVO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope Nº 1 os
documentos abaixo relacionados, em 01 (uma) via. As folhas deverão ser do tamanho A4.
Os documentos deverão ser encadernados, preferencialmente em espiral contínua, com todas as folhas
numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um "Termo de Encerramento", no qual se declare o
número de folhas do volume, assinado por representante legal. Constarão na capa as mesmas indicações que
as do envelope que o conterá. Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários,
evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
I

- HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 98 e 99 da Lei Estadual 9.433/05)
a)

Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

c)

Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser apresentada

d)

Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada e

juntamente com o ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
contendo todas as cláusulas legalmente exigidas;
e)

Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser
apresentadas pelo licitante.

f)

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.

II - REGULARIDADE FISCAL (art. 100 da Lei estadual 9.433/2005)
a)
b)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

d)
e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de certidão expedida pela Secretaria da
Receita Federal / Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

f)

Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

g)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e sua regularização;

§ 1º A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos;
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§ 2º Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprova ção de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.
III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 101 da lei Estadual nº 9433/05)
a)

Registro ou inscrição na entidade profissional competente;

b)

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em

características, quantidades e prazos com o objeto licitado;
c)

Nos casos das licitações pertinentes a obras e serviços, a comprovação da aptidão referida no

inciso II do art. 101 da lei estadual 9.433/05, será efetuada mediante um ou mais atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, suficientes para comprovar a aptidão do licitante. (§1º do art.
101 a lei estadual 9433/05);
d)

A exigência relativa a capacidade técnica limitar-se-á à comprovação do licitante possuir, em

nome da empresa, atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de
característica semelhantes às do objeto da licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação ou de possuir, em seu quadro
permanente e na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado (§ 2º do art. 101 da lei
estadual 9.433/05);
e)
f)

Certidão de registro regular no CREA para a empresa e seus responsáveis técnicos.
Indicação da relação dos integrantes da equipe técnica que irão se responsabilizar pela

execução da obra/serviços com a qualificação de cada um de seus membros.
g)

Declaração de disponibilidade de máquinas e equipamentos adequados para o cumprimento

do objeto da licitação, conforme modelo do anexo IX – Declaração de disponibilidade, parte
integrante deste Edital.
h)

Declaração do compromisso de manter, na condução das obras, os profissionais cujos

atestados venham a atender à exigência do item 6.1, inciso III, alínea “f”, conforme anexo XII.
i)

A comprovação de que o(s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao quadro

permanente da empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:
1.

Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do Trabalho).

1) Contrato de trabalho e CTPS (Carteira de trabalho e Previdência Social).
2) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência.
3) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no órgão competente.
IV - DA VISTORIA:
1.

A licitante interessada em participar deste processo licitatório poderá vistoriar o local onde serão

executados os serviços, até 48 (quarenta e oito) horas anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existente, mediante prévio
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agendamento de horário, junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conceição do
Almeida, pelo telefone (075) 3629-2161, ou pelo e-mail: convenioscalmeia@gmail.com.
2.

A visita poderá ser realizada por responsável técnico, devidamente registrado no CREA ou profissional

autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que
participe da vistoria.
3.

A empresa interessada poderá se fazer presente na visita, por pessoal por ela legalmente designada,

comprovando a sua condição de representante, portando os seguintes documentos: a) Carta de
credenciamento emitida pela empresa;
b) Documento de Identidade Profissional devidamente atualizada pelo CREA de origem.
4. A vistoria será acompanhada por representante da Prefeitura Municipal, designado para esse fim, o qual
visará à declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido previamente elaborada pela
licitante, em conformidade com o modelo anexo a este edital.
5 – A empresa interessada poderá optar pela apresentação uma declaração formal de pleno conhecimento
das condições e peculiaridades da obra ou serviço objeto do certame, para atender a realização de Vistoria
conforme os precedentes constantes dos Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e
727/2009, todos do Plenário do Tribunal de Contas da União /TCU.
V - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 102 da Lei Estadual 9.433/05)
a)

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, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrados há mais de 03 meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. (art. 102, Inciso I da lei estadual 9433/05)
b)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata da sede da pessoa jurídica, expedida pelo cartório

distribuidor (Fórum) há menos de 90 (noventa) dias da data designada no preâmbulo deste Edital para o
recebimento da documentação e das propostas e válida na data de sua apresentação;
c)

Garantia de participação, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado para o objeto da contratação,

através de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança-bancária (art. 102, II
c/c art. 136 da lei estadual 9433/05)
d)

A boa situação financeira do licitante será comprovada com a apresentação de Declaração contendo

as Demonstrações Contábeis transcritas do instrumento próprio, completando-se com a indicação e
assinaturas do titular ou de representante legal da empresa e do profissional da contabilidade legalmente
habilitado (art. 31, § 5º da lei 8666/93 c/c artigo 1184, inciso II do Código Civil), referente aos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um). (art. 102, §1º e § 4º da Lei estadual 9433/05)
VI – OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
a)

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32

da Lei Federal 8.666/93, alterado pela Lei Federal nº 9.648/98, conforme Anexo XIV;
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b)

Declaração emitida pela empresa de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16(dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art.
7º da Constituição Federal, conforme Anexo XII;
c)

Declaração informando que o(s) engenheiro(s) visitou(aram) e conhece(m) plenamente o local das

obras a serem realizadas, Anexo X.
VII – ORIENTAÇÕES GERAIS – DOCUMENTOS
a)

Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o mesmo CNPJ e

mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a matriz;
b)

Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor na data de abertura dos

envelopes de habilitação ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido a sessenta dias,
no máximo, da data de abertura dos envelopes nº 01.
c)

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia

autenticada na forma da lei, por Servidor da Administração Municipal ou por sua publicidade em órgão da
imprensa oficial conforme preceitua o artigo 103 da Lei Estadual nº 9.433/2005, ficando desautorizada a
Comissão autenticar qualquer documento das licitantes no ato de abertura da licitação.
c.1) Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por Servidor da Administração, deverá
apresentar os documentos originais e cópias à Comissão Central e Permanente de Licitação até as 12:00
horas último dia útil anterior à entrega dos envelopes, mediante agendamento pelo telefone (75) 3629-2161,
Ramal 22.
d)

No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder à

verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
e)

Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá estar

formalmente credenciado, conforme modelo do Anexo VIII.
6.2 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS
a)

Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, denominado Envelope Nº

b)

Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade

2 os documentos abaixo relacionados, em 01 (uma) via.
e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
c)

- A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência de que a
proponente examinou completamente os projetos, as especificações e demais documentos, que os
comparou entre si, e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto
duvidoso antes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram
preparar uma proposta de preços completa e satisfatória.

I

- As licitantes deverão propor um percentual de desconto único que incidirá linearmente sobre todos os

itens da Planilha de Orçamento, Anexo II. A proposta comercial deverá ser legível, digitada em processador
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de texto sem emendas ou rasuras, em uma única via, em papel timbrado onde conste o CNPJ ou carimbo
padronizado do CNPJ da proponente, datada, assinada pelo representante legal da licitante, com prazo de
validade mínimo de 60 (sessenta) dias.
II

- A Proposta Comercial, Anexo V, indicará o valor do desconto único que incidirá linearmente sobre

todos os itens da Planilha de Orçamento e Preço Global Proposto, considerando o respectivo desconto.
III

- O percentual de desconto não deverá ter mais que duas casas decimais. As licitantes deverão ainda

preencher a Planilha de Orçamento, Anexo II deste Edital, com seus preços unitários, considerando o
desconto linear proposto. Os preços terão como base o mês de apresentação das propostas e será
acompanhada, sob pena de desclassificação, dos seguintes documentos:
a) Planilha de orçamento Anexo II, devendo os preços estarem grafados em reais, com duas casas
decimais após a vírgula.
b) Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo III;
c) Quadro de Composição do BDI, conforme Anexo IV;
d) Composição dos Encargos Sociais e Trabalhistas.
IV

- A empresa deverá preencher a planilha de orçamento, Anexo II que integra este Edital com seus

preços unitários, considerando o percentual de desconto linear proposto, e com valor final indicado em
algarismos e por extenso. Poderá ser apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, desde
que guarde sob pena de desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste
edital, no que se refere aos itens, às atividades, unidades e quantidades. Para a obtenção do Preço Unitário
aplicar-se-á o critério de arredondamento universal quando da ocorrência de frações do centavo.
V

- Os preços unitários propostos, por item de serviços, deverão incluir materiais, equipamentos,

transportes, aparelhos, controle tecnológico de qualidade, seguros em geral, mão-de-obra, encargos de
legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras
despesas incidentes sobre o contrato.
VI

- A apresentação da proposta implica na aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste

edital e seus anexos, bem como a aceitação de que, caso necessário, a Comissão de Licitação - CPL, no
transcorrer da licitação poderá solicitar que os licitantes estendam o período de validade das mesmas para
igual período adicional.
a)

A solicitação prevista acima, bem como as respostas dos proponentes, serão feitas por escrito,

circunstanciadas na respectiva ata ou através de fac-símile;
b)

A proponente poderá recusar a solicitação, resultando na desistência da participação do processo

licitatório, sem que a ela sejam imputadas penalidades para tal ato.
7. PREÇO DE REFERÊNCIA – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
7.1. O valor estimado dos serviços e obras licitados e referência limitadora de preços para as propostas é
de R$ 110.535,38 (cento e dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), conforme
a planilha orçamentária, parte integrante deste edital, sendo desclassificadas todas as propostas com preços
globais acima dos valores estipulados na planilha orçamentária.
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8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1

- A Comissão de Licitação abrirá em primeiro lugar o envelope nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO,

como determina o art. 78, da Lei Estadual nº 9.433/2005, para que os membros da Comissão e os
representantes credenciados possam examinar e rubricar cada documento.
8.2

- A Comissão de Licitação poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário analisar os

documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar as informações prestadas.
8.3

- Após o exame da documentação apresentada no envelope nº 2 (PROPOSTA DE PREÇO) a

Comissão verificará a conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e especificações
do edital, e conforme, o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados pela administração ou órgão
oficial competente, ou, ainda, com os consoantes do sistema de registro de preços, quando houver,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. (art. 78, II da Lei Estadual
9.433/2005) 8.4 - Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer às exigências desta
Tomada de Preços.
8.5

- Os envelopes de habilitação das empresas desclassificadas serão imediatamente devolvidos, desde

que não tenha havido recurso administrativo ou após a sua denegação.
8.6

– A abertura dos envelopes e apreciação da documentação relativa a habilitação (envelope 01) dos

concorrentes classificados nos primeiros 03 (três) lugares. Após a análise a Comissão de Licitação ao
deliberar sobre a habilitação das três primeiras empresas classificadas. (Art. 18, VI da Lei Estadual
9.433/2005).
8.7

- Transcorrido o prazo sem interposição de recursos, havendo expressa desistência deles ou após

julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes nº 01 (Envelope de
Habilitação).
8.8

- Na classificação das propostas observar-se-á seu valor global mediante análise dos preços unitários

oferecidos e atendimento dos seguintes critérios:
I

- Será classificada em primeiro lugar a proposta apresentada de acordo com as especificações deste

Edital, que contiver oferta do menor preço global obtido como produto das quantidades da “Planilha de
Orçamento” pelos preços unitários cotados pela licitante.
II

- A Comissão desclassificará propostas que apresentarem valores unitários e/ou global superiores ao

limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orçamento estimado da obra, ou ainda com preços
unitários e global manifestamente, inexequíveis, assim considerados aqueles que não atenderem ao Art. 97,
§1º c/c 91, § 3º da Lei Estadual nº 9.433/2005.
III

- A Comissão de Licitação no julgamento das propostas de preços, poderá determinar que sejam

promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:
a) Erro no preço unitário, considerando o percentual de desconto ofertado, que incide linearmente
sobre todos os preços unitários;
b) Discrepância entre valores grifados em algarismo ou por extenso: prevalecerá o valor por
extenso;
c) Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
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d) Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
e) Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades
previstas, alterando-se o valor final;
f)
IV

Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nos tópicos acima descritos.

- Comissão de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos

documentos referentes à Proposta de Preços, através de diligência formal, desde que, as informações não
alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originalmente, deveriam figurar na
proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da licitante.
V

- A Comissão de Licitação observará também, quando do julgamento das propostas, os seguintes

procedimentos:
a)

Não utilizará qualquer elemento, fator ou critério sigiloso ou subjetivo, secreto ou reservado

que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.
b)

Não considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou

vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.
c)

Adotará, como critério de desempate, quando iguais duas ou mais propostas, sorteio em ato

público, conforme previsto no art. 92 da Lei Estadual 9.433/2005, para o qual serão previamente
convocados todos os licitantes, por escrito, vedado outro critério.
d)

Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou forem todas as propostas desclassificadas,

poderá a Administração fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou novas propostas, escoimadas das causas que levaram à inabilitação ou
desclassificação.
e)

Deverá a Comissão Julgadora consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e pronunciados,

submetendo todo o procedimento à homologação da autoridade competente.
f)

O Município de Conceição do Almeida – Bahia, se reserva o direito de, por despacho

fundamentado, decidir:
f.1) Pela revogação desta licitação, em razão de interesse público.
f.2) Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida no seu curso.
f.3) Homologar a licitação, sem prejuízo da redução superveniente das obras e serviços a serem
contratados.
VI

- Observando-se o disposto no art. 202 da Lei Estadual 9.433/2005, admitir-se-á a interposição de

recurso em qualquer fase desta licitação no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
9. PRAZO DE EXECUÇÃO:
O prazo para a execução dos serviços licitados será de 90 (noventa) dias, contados da primeira ordem de
serviço que autorizar o início das atividades, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Estadual nº
9.433/2005, através de termo aditivo.
10. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS
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10.1 - No desenvolver da obra a SUPERVISÃO dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das
especificações para limpeza e recebimento das mesmas.
10.2 - Após a formalização da CONTRATADA, à SUPERVISÃO, de que a obra está concluída, a comissão
de recebimento e a CONTRATADA, farão uma vistoria em todos os serviços executados e materiais
aplicados.
10.3 - Concluída a vistoria, a comissão de recebimento da obra emitirá o relatório de vistoria, informando
quais os serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser corrigidos, substituídos
ou reparados.
10.4 - A CONTRATADA, deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou
substituir, conforme orientação da comissão.
10.5 - Concluídas as correções, a Comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não.
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de
vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as outras obrigações pertinentes ao contrato, a
comissão emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - TRP. Este termo será firmando entre
as partes em até 15 (quinze) dias da data da comunicação escrita da CONTRATADA, que entrega em
caráter provisório a obra/serviço.
10.6 - Decorridos 90 (noventa dias) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às
suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento
emitirá o "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO" - TRD.
11. MEDIÇÃO E PAGAMENTO
11.1 - Os serviços serão medidos mensalmente, conforme os quantitativos efetivamente executados na
obra e de acordo com os preços unitários propostos pela licitante vencedora, observando-se o previsto
no cronograma físico-financeiro formalmente aceito na proposta de preços. Serviços/materiais não
aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver
adiantamento de serviços sem a cobertura do devido aditivo contratual, o qual deverá ser solicitado
pela CONTRATADA e aprovado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços
Públicos.
11.2 - As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia 01 ao último dia
do mês da execução dos mesmos, pelo SUPERVISOR, com a participação da CONTRATADA, sendo
formalizadas e datadas no último dia de cada mês, e pagas no mês subsequente.
11.3 - A liberação do pagamento da medição inicial ficará vinculada a entrega da vistoria cautelar.
11.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipação,
a matrícula da obra junto ao INSS e, mês a mês, a prova de recolhimento do INSS e do FGTS, este
acompanhado da relação nominal dos empregados alocados na obra, bem como de todos os encargos
trabalhistas, através da emissão de CNDT, se for o caso.
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12. FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS:
12.1 - A execução da obra será supervisionada pela Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e
Serviços Públicos e/ou seus contratados, com poderes para verificar se os projetos estão sendo
cumpridos, se os materiais são de 1ª (primeira) qualidade, analisar e decidir sobre proposições da
CONTRATADA que visem melhorar a execução da obra, fazer qualquer advertência quanto a qualquer
falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no contrato.
12.2 - A existência do SUPERVISOR não exime a responsabilidade da CONTRATADA, podendo inclusive
questionar detalhes construtivos, dos serviços em execução ou executados, materiais em utilização
ou já utilizados, sujeitando-os à análise e aprovação.
12.3 – Aplicam-se a este capitulo as regras estabelecidas no artigo 151 a 165 da Lei Estadual
9433/2005.
13. FONTE ORÇAMENTÁRIA:
13.1 Os serviços e obras objeto da presente licitação serão custeados por recursos oriundos da seguinte
dotação orçamentária para o exercício de 2020:
I. Unidade: 02.2.007.11. SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
Ativ.Proj: 15.451.009.1025 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Elemento: 4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações Fonte:
24 (Convênio nº. 038/2018-CONDER).
Valor do Repasse (Estimado): R$ 102.245,23 (cento e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e
três centavos).

II. Unidade: 02.2.007.11. SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
Ativ.Proj: 15.451.009.1025 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Elemento: 4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações
Fonte: 00 (Recursos Próprios)
Valor da Contrapartida (Estimado): R$ 8.290,15 (oito mil, duzentos e noventa reais e quinze centavos).

13.2 – Aplicação de recursos objeto do CONTRATO DE REPASSE Nº 038/2018 do Governo do Estado da
Bahia através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER.
14. CONTRATAÇÃO:
14.1 - Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora será esta convocada pela
Administração para prestar garantia à execução (item 17 deste edital) e firmar o respectivo contrato.
14.2 - Em caso de atraso ou descumprimento das obrigações de prestar garantia e firmar o respectivo
contrato, perderá a licitante vencedora do certame o direito ao contrato, podendo ser convocados os
licitantes remanescentes, observando a ordem de classificação das propostas de preço.
14.3 - A recusa de prestar garantia à execução ou de assinar o contrato implicará a suspensão do seu
direito de participar de licitações no Município de Conceição do Almeida – Bahia, pelo prazo de dois
anos.
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14.4 - Observar-se-ão, no contrato que se celebrar com a licitante vencedora, as normas legais vigentes a seguir
expressas, atendidas as especificações técnicas constantes no Projeto Básico parte integrante deste Edital.
14.5 - A empresa licitante contratada, à qual for adjudicado o objeto desta licitação, deverá apresentar ao
Município de Conceição do Almeida - Bahia, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e
Serviços Públicos, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a primeira Ordem de Serviços os seguintes
documentos:
I

- Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, no CREA-BA, conforme estabelecido no Termo de
Referência, Anexo I deste Edital;

II

- Abertura de Certificado de Matrícula da obra/serviço – CEI INSS;

III

- Visto junto ao CREA/BA, para as empresas que possuírem CRPJ de outros Estados da Federação;

IV

- Plano de Segurança específico da Obra, elaborado conforme as normas regulamentares da Portaria
nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

V

- Cronograma físico detalhado e o cronograma de desembolso financeiro detalhado, para análise e
aprovação da SUPERVISÃO;

VI

- Composição de preço unitário adotado na Proposta de Preços, com equipamentos, materiais, mão de
obra, encargos sociais e trabalhistas e serviços auxiliares necessários, para todos os itens constantes
na proposta de preços, considerando-se o BDI apresentado na Proposta de Preços – Composição do
Preço Global.

VII - Aplica-se a este capitulo as regras do artigo 151 a 155 da Lei Estadual 9.433/2005.
15. DAS OBRIGAÇÕES:
São obrigações da contratada:
Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.
I

Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.

II

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

III

Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Conceição do Almeida – Bahia, a
inspeção das obras em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos
solicitados.

IV

Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela
fiscalização, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de
serviço, sob pena de multa de 0,1% do valor do contrato por dia de atraso.

V

Obedecer integralmente ao plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do
Trabalho.

VI

Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Município de Conceição do Almeida – Bahia,
a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo
ou em parte, de acordo com o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir tal situação.
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VII Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas da
ABNT, se for o caso, bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos.
VIII Manter atualizado “Diário de Obras”, nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de
execução ou orçamento das obras.
IX

Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução
de obras em locais públicos.

X

Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada
pela Administração, sempre liderada por engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes
para representá-la perante a Fiscalização e resolver problemas referentes às obras em execução.

XI

Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços
contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.

XII Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
XIII Permitir livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes,
bem como órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.
15.2 Constitui obrigação do Município:
I

Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações
constantes dos itens 10 e 11 do presente edital.

II

A fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, poderá exigir da contratada, por escrito, a substituição de
qualquer empregado cuja conduta considere inconveniente e/ou tecnicamente insuficiente.

III.A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura
Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, poderá determinar à contratada o reforço de equipamento
ou substituição da unidade, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente ou impróprio para dar,
aos serviços e obras, o andamento previsto.
16. REAJUSTAMENTO
16.1 - Os preços unitários e globais contratuais poderão ser reajustados, para retratar a efetiva variação do
custo de produção, com a indicação de acordo, sempre que possível, de índices específicos ou
setoriais que retratem a efetiva variação do custo de produção, para o reajustamento de preços,
conforme o inciso XIII do art. 79 c/c 144 a 150 da lei Estadual 9.433/2005.
17. GARANTIA À EXECUÇÃO
17.1 - Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora será esta convocada pela
Administração para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prestar garantia à execução e firmar o
respectivo contrato.
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17.2 - Em caso de atraso ou descumprimento das obrigações de prestar garantia e firmar o respectivo
contrato, perderá a licitante vencedora do certame o direito ao contrato, podendo ser convocados os
licitantes remanescentes, observando a ordem de classificação das propostas de preços.
17.3 - A recusa de prestar a garantia à execução ou de assinar o contrato implicará a suspensão do seu
direito de participação de licitações no Município de Conceição do Almeida – Bahia, pelo prazo de dois
anos.
17.4 - O valor da garantia à execução corresponderá não excedera a 1% (um por cento) do valor inicial
estimado do contrato e deverá cobrir o prazo contratual de execução da obra até o seu recebimento
definitivo devendo ser prorrogada sua vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo
contratual.
17.5 - A garantia à execução poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo
primeiro do artigo 136 da Lei Estadual 9.433/2005.
17.6 - Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em espécie, deverá depositar a referida
importância em Conta Caução de Execução nº. (Conta será informada no ato da contratação) no Banco
do Brasil S/A, Agência.............., localizada no Município de Conceição do Almeida - Bahia.
17.7 - O Seguro Garantia ou Fiança Bancária, deverá conter, para fins do dispositivo nos art. 136 a 138 da
Lei Estadual 9.433/2005, no mínimo os seguintes requisitos:
I. Compromisso de pagar ao Município de Conceição do Almeida – Bahia, mediante simples notificação por
escrito, o valor da multa imposta à contratada em razão da aplicação de penalidades previstas no Edital,
no contrato ou na legislação vigente, até o limite da importância prevista no Termo de Garantia.
II. Manutenção da obrigação independentemente de qualquer alteração das condições contratadas,
renunciando, expressamente, a qualquer condição que importe sua desobrigação enquanto durar o
compromisso.
III. Compromisso de efetuar o pagamento da importância referida no item 17.7, I, no prazo de 48 horas a
contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação do Município de Conceição do Almeida
– Bahia.
IV. Compromisso de renovar a garantia ou fiança bancária, se for o caso, devendo permanecer vigente até
90 (noventa) dias após o recebimento provisório das obras pelo Município de Conceição do Almeida –
Bahia.
17.8 - A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para
a satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou
culposa da contratada.
17.9 - Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será liberada ou restituída à contratada após a
execução do contrato.
18. PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO:
18.1 - Este Edital de Licitação e a Proposta de Preços oferecida pela contratada constituirão peças
integrantes do contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo.
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19. ALTERAÇÕES DO CONTRATO:
19.1 - O contrato firmado pelo Município de Conceição do Almeida – Bahia, poderá ser alterado na
ocorrência de quaisquer das condições previstas no artigo 143 a 150 da Lei Estadual nº 9.433/2005.
20. PUBLICIDADE:
O contrato e seus respectivos Termos Aditivos serão publicados no Diário Oficial do Município de Conceição
do Almeida – Bahia, (hospedado no endereço www.conceicaodoalmeida.ba.gov.br em extrato, por iniciativa
e conta da Administração Municipal.
21. PREÇOS:
21.1 - As quantidades fixadas na planilha de orçamento, parte integrante deste Edital, são estimativas e
destinadas a permitir a uniformização das propostas. A contratada receberá pelos serviços e obras
propostos o valor resultante das quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos preços
unitários conforme proposta apresentada.
22. CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO:
22.1 - A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, ou ainda, subcontratar,
total ou parcialmente, o objeto desta licitação, salvo prévio e expresso consentimento do Município de
Conceição do Almeida/BA.
23. RESCISÃO:
23.1 - O Município de Conceição do Almeida – Bahia, poderá promover a rescisão do contrato de acordo
com o previsto no artigo 166 a 169 da Lei Estadual nº 9.455/2005.
23.2 - Também será motivo para se proceder à rescisão contratual o desmesurado ajuizamento de
reclamações trabalhistas contra a contratada ou suas subcontratadas com o Município incluído no polo
passivo da ação como responsável solidário ou subsidiário. Esta situação agravar-se-á se, na primeira
Audiência de Conciliação e Julgamento, o Município não for excluído da lide.
23.3 - Rescindido o contrato, ficará a contratada, além da multa imposta, sujeita à perda da garantia
contratual e, ainda, às sanções estabelecidas neste edital.
24. DAS PENALIDADES
24.1 - O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o contratado
às seguintes sanções:
I

- multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso injustificado, de

até 30 dias, na execução dos serviços contratados;
II

- multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso superior a 30

dias ou pela inexecução total ou parcial do contrato.
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III

- As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções

previstas na Lei Estadual nº 9.433/2005, tais como: a) advertência por escrito;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Conceição do Almeida – Bahia, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade;

d) rescisão contratual;
e) o valor da multa aplicada deverá ser recolhido à Fazenda Municipal da Fazenda, no prazo de 3 (três)
dias úteis, contados da respectiva notificação.
IV - Rescindido o contrato, ficará a contratada, além da multa imposta, sujeita à perda da garantia contratual
e, ainda, às sanções estabelecidas na lei estadual 9433/2005.
25. RESOLUÇÃO:
25.1 - Constituem condições resolutivas do contrato:
I - O integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos serviços e obras
contratadas;
II - O decurso do prazo contratual de execução;
III

- O acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 472 do Código Civil Brasileiro e

art. 168, II da Lei Estadual nº 9.433/2005.
25.2 - Resolvido o contrato, por força das condições previstas nos incisos I e II supra, a Administração pagará
à contratada, deduzindo todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos
serviços efetivamente executados e aproveitados.
26. RESPONSABILIDADE CIVIL:
26.1 - A contratada assumirá, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos
causados ao Município de Conceição do Almeida – Bahia, ou a terceiros, inclusive por acidentes e
mortes em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou
dolo da contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.
TRIBUTOS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:
26.2 - Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou as atividades que constituem seu objeto deverão
ser pagos, regularmente, pela contratada, por sua conta exclusiva. Competirá, igualmente, à
contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista
e de previdência social pertinentes ao pessoal contratado para a execução dos serviços avençados.
27. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
27.1 - Das decisões relacionadas com esta Licitação caberá recurso, sob protocolo, conforme o Artigo 202
da Lei Estadual 9433/2005.
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27.2 - Os recursos serão dirigidos a autoridade superior a que praticou o ato recorrido, que terá o prazo
máximo de 02 (dois) dias úteis para se pronunciar.
27.3 - O recurso e sua decisão serão comunicados aos demais Licitantes.
28. PROTEÇÃO AMBIENTAL:
28.1 - É obrigação da contratada o cumprimento integral de todas as normas legais relativas à proteção
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer
penalidades decorrentes de sua inobservância.
29. DISPOSIÇÕES GERAIS:
29.1 - O Prefeito Municipal do Município de Conceição do Almeida – Bahia, se reserva o direito de revogar ou
anular esta licitação, parcial ou totalmente, bem como rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde que as
mesmas não atendam às condições estabelecidas neste Edital, sem que caiba à proponente o direito de
qualquer reclamação ou indenização.
29.2 - A Comissão Central e Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida Bahia, ou a autoridade superior, poderá declarar a licitação deserta, quando nenhuma das propostas de
preços satisfazer o objeto e/ou o projeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de
competição e/ou conluio.
29.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do Edital.
Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por
empregados do Órgão licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações e
reivindicações por parte das proponentes.
29.4 - Fica entendido ainda, que os projetos, as peças gráficas, as especificações, os relatórios ambientais e
os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se
omita em outro será considerado especificado e válido.
29.5 - A Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal
de Conceição do Almeida – Bahia, se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a
execução das obras mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados, através
de medição e aquisição dos materiais existentes no local das obras e/ou serviços pelos custos de aquisição
regularmente comprovados.
29.6 - Caberá à contratada o pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela Delegacia
Regional do Trabalho, CREA ou qualquer entidade em decorrência da execução do contrato, bem como as
despesas e taxas relativas à destinação final de resíduos provenientes da execução das obras, ainda que em
aterro público municipal.
29.7 - A contratada deverá manter, no local das obras e/ou serviços, preposto aceito pela contratante, para
representá-la na execução do contrato.
29.8 - A contratada durante a execução dos serviços, deverá atender ao que dispõe o Art. 7º da Constituição
Federal, em seu inciso XXXIII.
29.9 - A contratada deverá atender às determinações de fiscalização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária.
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29.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
29.11 - Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam declaradas feriado
ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
29.12 - As marcas comerciais dos materiais porventura constantes nos projetos, nas memórias, nas
especificações e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem exclusivamente para
indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo
equivalentes ou similares.
29.13 - O representante credenciado do licitante presente ao ato de abertura dos envelopes será considerado
como tendo amplos poderes para tomar quaisquer decisões sobre a licitação, inclusive quanto à desistência
de interposição de recursos.
29.14 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações.
29.15 – As alterações posteriores, todos os direitos autorais relativos a estudos e projetos desenvolvidos pela
contratada para execução do objeto contratual, serão cedidos a contratante, podendo esta reutilizá-los
gratuitamente em outros empreendimentos de sua responsabilidade, mediante informação escrita ao(s)
autor(es) do projeto ou estudo.
29.15 - Este processo licitatório reger-se-á pelas regras estabelecidas na Lei Estadual 9.433/2005 e quaisquer
dúvidas ou questionamentos, será plicada a reportada legislação para a sua resolução face à origem do
recurso constante do Termo de Convenio nº 038/2018 firmado junto ao Governo do Estado da Bahia através
da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER e o Município de Conceição do
Almeida – Bahia.
29.16 - Divergências que eventualmente possam surgir em decorrência deste Processo Licitatório que não
possam ser dirimidas diretamente entre as partes envolvidas, ficarão sujeitas ao Foro da Comarca de
Conceição do Almeida – Bahia, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
30

DOS ANEXOS:

30.16 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte integrante e inseparável:
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTARIA
ANEXO III – CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ANEXO IV – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO PARA CUMPRIMENTO DO
OBJETO
ANEXO VIII MODELO DE CREDENCIAMENTO DE PARTICIPAÇÃO;
ANEXO IX – MODELO DE CREDENCIAMENTO DE VISITA TÉCNICA;
ANEXO X – DECLARAÇÃO CONFORME CLÁUS7ULA VI, C’ DO EDITA;L
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO CONFORME ITEM 6.1, INCISO III ALINEA “f” DO EDITAL;
ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE OU IMPEDIMENTO EM
PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO;
ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL;
ANEXO XIV – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO XV – COMPOSIÇÃO DE PREÇO GLOBAL (BDI);
ANEXO XVI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO XVII – PLANTAS E PROJETOS.
Conceição do Almeida – Bahia, 23 de janeiro de 2020.
Comissão Central e Permanente de Licitação
(Decreto Municipal nº. 001/2020, de 02/01/2020)

Adevaldo de Jesus Santos
Presidente

Jadson Barbosa dos Santos
Membro

Maurício Aguiar Silva Braga
Membro
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Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS – POVOADO SANTANA
SALDO DA REPROGRAMAÇÃO
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DESCRITIVO


Localização: Povoado Santana do Rio da Dona – Conceição do Almeida-Ba



Características: O projeto contemplará pavimentação em paralelepípedo com assentamento de meio fio

e execução de passeios, na localidade de Povoado Santana do Rio da Dona, na Zona Rural do Município de
Conceição do Almeida - BA.


Extensão da área a ser pavimentada: 2.011,10m²



Justificativa da realização da obra: Oferecer a população melhores condições de saneamento,

trafegabilidade, conforto e segurança.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Os serviços topográficos para pavimentação deverão ser constantes e contínuos durante a execução da obra.
Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação das caixas de ruas atendendo ao
especificado em projeto. Para isso serão utilizados equipamentos topográficos operados por profissionais
competentes.
2.

LIMPEZA DO TERRENO

2.1.

LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA

O local da intervenção deve passar por processo de raspagem mecanizada e limpeza do terreno antes do início
de obra.
2.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende
regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura. Será executado de acordo com os perfis
transversais e longitudinais indicados no projeto.
2.3.

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA – VIA

A caixa de rua deve ser escavada com trator esteira para retirada de material de primeira categoria, proveniente
de corte de subleito, até espessura máxima de 0,35m de acordo com o greide do projeto.
3.

DRENAGEM
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3.1.

DRENAGEM SUPERFICIAL

Conforme cálculo da capacidade drenante da via, adotou-se para o presente projeto a drenagem superficial.
4.

PAVIMENTAÇÃO

4.1.

MEIO-FIO

A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o alinhamento e indicações
do projeto. O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado tem as dimensões de 100x10x8x30cm (comprimento x
base inferior x base superior x altura) e deve ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.
4.2.

PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO

Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. Estes
deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento entre as juntas das pedras (não
superior a 1,50 cm), quando surgirem pedras com arestas maiores que as demais, antes de sua colocação, serão
aparadas utilizando-se marreta. As linhas de assentamento dos paralelos deverão ser perpendiculares ao tráfego,
ou seja, formando um ângulo de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao abaulamento previsto no projeto.
O local de jazida de paralelepípedo está indicado na planta de Localização das Jazidas.
O colchão de areia deve possuir 0,10m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada
pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. O local de jazida da areia está indicado
na planta de Localização das Jazidas. Devem também, ser assentados em fiadas controladas por pedras mestras,
que indicarão sempre a altura do nível do pavimento, conforme especificado em projeto. Para executar essa
tarefa, são usados os “calceteiros”, que, por intermédios de martelos, golpeiam as pedras fixando-as no colchão.
A fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’água. As juntas devem ser alternadas e nunca
superiores em espessura a 1,5cm. A linha d’água (sarjeta) deve ser a primeira a ser construída, obedecendo a
inclinação de acordo com o projeto para facilitar o escoamento de água pluvial. A linha d’água compreende o
rebaixamento de duas fiadas de paralelepípedos e, para melhor alinhamento, a primeira fila adjacente aos
paralelos rebaixados deve ficar alinhada.
Quando a via for dupla, deve ser executada sinalização horizontal com o próprio paralelepípedo, assentando duas
carreiras paralelas ao meio-fio, delimitando as faixas, a fim de disciplinar o trânsito, conforme indicado na Planta
de Detalhes.
Todo pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia deve ser rejuntado com argamassa de cimento e areia
no traço 1:3.
Após os paralelepípedos assentados, será colocada sobre a pavimentação a argamassa de cimento e areia no
traço 1:3, espalhando-o com auxílio de vassoura ou rodo, até o preenchimento das juntas, em seguida deverá
ser feita a compactação com rolo compactador vibratório ou soquete manual repetindo-se o processo de
compactação até o completo preenchimento e acomodação dos paralelos com a argamassa e areia.
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4.3.

RAMPA EM CONCRETO

Rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, será executada em
concreto de 12MPa e espessura de 0,07m e com o mesmo material da calçada. As dimensões são especificadas
em projeto e o modelo é do tipo horizontal com rebaixamento total da plataforma principal e rampas laterais com
inclinação máxima de 8,33%.
A execução de passeio será em concreto de 12 MPa e traço 1:3:5 (cimento:areia:brita), com preparo mecânico,
espessura 0,7m e junta de dilatação em madeira.
Para junta técnica de dilatação, fixar sobre a regularização os perfis de madeira de e=25mm, com argamassa de
cimento e areia, traço 1:3. O adensamento do concreto será por vibração superficial por placa vibradora, régua
vibratória ou ainda vibrador de imersão conforme as circunstâncias exigirem. A remoção de “formas de junta” em
madeira, onde especificado deve ocorrer no mínimo 48 h após o lançamento do concreto.
A largura do passeio é indicada na planta de Pavimentação e deve ser mantido caimento com sentido
perpendicular à via com inclinação de 2,0%.
5.

SINALIZAÇÃO

5.1.

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO

Em cada rua são instaladas duas placas esmaltadas para identificação do nome da rua, nas dimensões de
45x25cm.
6.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1.

LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado
conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.
Conceição do Almeida, 02 de dezembro de 2019.

___________________________________
Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil
CREA-BA 051865452-4
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Anexo II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - LOCALIDADE SANTANA - SALDO DA REPROGRAMAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOCALIDADE SANTANA - SALDO DA
REPROGRAMAÇÃO

03 –LOCALIDADE:

04 –DATA:

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

02/12/2019

Item

Código

Banco

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.3

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO
E GREIDE
TERRAPLANAGEM

78472

SINAPI

2
2.1
72961

SINAPI

3
3.1

COTAÇÃO

3.2
72799

SINAPI

94992

SINAPI

3.3

REGULARIZACAO
E
COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE
20 CM DE ESPESSURA
PAVIMENTAÇÃO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOFIO)
EM
TRECHO
RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES
100X10X8X30
CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
SOBRE
COLCHAO
DE
AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35
PECAS POR M2)
EXECUÇÃO
DE
PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO,
FEITO
EM
OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA
6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

Und

Quant.

05 - DATABASE
SINAPI 12/2017
CONDER 12/2017

06 - BDI

20,09%

Valor Unit com
BDI

Total

665,83
m2

2.219,42

0,30

665,83
1.870,32

m2

2.011,10

0,93

1.870,32
107.060,57

m

756,08

22,64

17.117,65

m2

2.011,10

39,62

79.679,78

m2

208,32

44,31

9.230,66

Edital Convite nº. 001/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

27

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
27 de janeiro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2299

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-31Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos
3.4

60-01-01013

Próprio

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PNE)
EM CONCRETO DE 20 MPA ESP=
0,07M

4

SINALIZAÇÃO

4.2

PLACA
ESMALTADA
PARA
IDENTIFICAÇÃO
NR
DE
RUA,
DIMENSÕES 45X25CM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

73916/002

SINAPI

5
5.1

60-01-01011

Próprio

m2

24,00

43,02

1.032,48
275,00

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E
REMOÇÃO DE ENTULHOS)

und

5,00

55,00

275,00
663,66

m2

2.011,10

TOTAL:

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA
Local

0,33

663,66

110.535,38

Data

Responsável Técnico
Nome:
Gabriel
Andrade
Título:
CREA/CAU:

Coelho
Engenheiro Civil
CREA/BA 051865452-4
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Anexo III
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - LOCALIDADE SANTANA - SALDO DA REPROGRAMAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
01 – NOME DA PREFEITURA
PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - LOCALIDADE SANTANA SALDO DA REPROGRAMAÇÃO

03 –LOCALIDADE:

04 –DATA:

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA

02/12/2019

Item

Serviços

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

2

3

4

10

R$ 110.535,38

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

665,83

Físico
Financeiro

R$ 1.870,32

Físico
Financeiro

R$ 107.060,57

Físico
Financeiro

R$

R$

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

R$

275,00

663,66

Físico
Financeiro
Físico
Financeiro

Custo Mensal
% mensal
Custo Acumulado
% acumulado

30 Dias

60 Dias

90 Dias

100,0%

0,0%

0,0%

665,83
40,0%

30,0%

30,0%

748,13
40,0%

561,10
30,0%

561,10
30,0%

42.824,23
0,0%

32.118,17
0,0%

32.118,17
100,0%

-

-

0,0%

0,0%

-

-

275,00
100,0%
663,66

44.238,19
40,0%

32.679,27
29,6%

33.617,93
30,4%

44.238,19
40,0%

76.917,45
69,6%

110.535,38
100,0%

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA
Local

Data
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Anexo IV
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - LOCALIDADE SANTANA - SALDO DA REPROGRAMAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de
vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo
para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens

Siglas

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%,
e PIS 0,65%)

AC
SG
R
DF
L

Tributos (ISS, variável
acordo com o município)

de

Não
100,00%
2,50%

%
Situação 1º Quartil
Adotado

Médio

3º
Quartil

3,80%
0,32%
0,50%
1,02%
6,64%

-

3,80%
0,32%
0,50%
1,02%
6,64%

4,01%
0,40%
0,56%
1,11%
7,30%

4,67%
0,74%
0,97%
1,21%
8,69%

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

2,50%

-

0,00%

2,50%

5,00%

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

20,09%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

CP
ISS

Tributos
(Contribuição
Previdenciária sobre a Receita
CPRB
Bruta
0%
ou
4,5% Desoneração)
BDI SEM desoneração
BDI PAD
(Fórmula Acórdão TCU)

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

BDI.PAD =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais
adequada para a Administração Pública.
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/ BA
Data
Responsável Técnico
Nome:
Título:

Gabriel Coelho Andrade
Engenheiro Civil

CREA/CAU:

CREA/BA 051865452-4
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Anexo V
MODELO DE PROPOSTA
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Sr. Presidente,
Objeto: Constitui objeto desta Licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM
SUPERFICIAL NO DISTRITO DE SANTANA DO RIO DA DONA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
– BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 039/2018/CONDER/PMCA.
Em referência a publicação da CONVITE Nº. 001/2020, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA para execução
dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada, acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO
- FINANCEIRO também devidamente assinado.
O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor global
do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referência é “R$” (____________________________) e o nosso
prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de _________ (_______________________) dias corridos.
Declaramos expressamente que:
a)

concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta

Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura, (Anexo X);
b)

manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação e abertura;

c)

temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a

equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos
serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim exija a Fiscalização da Prefeitura;
d)

na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as

recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita
realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os
esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.
Cidade, ___ de ________________ de XXXX.
_______________________________________
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO V.I
PROPOSTA DE PREÇO
À
COMISSÃO CENTRAL E PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
REF.: CONVITE Nº. 001/2020.

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE: ()
BANCO: ()

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEL: ()
E-MAIL:
AGÊNCIA Nº.:
CONTA CORRENTE Nº:
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME/CARGO:
RG Nº.:
ENDEREÇO:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF Nº.:

(INSERIR PLANILHAS: ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV e ANEXO V)
ço total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO)
1. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
2. Prazo de Execução: 90 (NOVENTA) dias a partir da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO.
3. Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, transporte,
serviços e encargos sociais.
Local e data
Diretor ou representante legal – Identidade
Nome legível/Carimbo da empresa
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA
Nº.: XXX/XXXX
CONTRATO

OBRAS

DE

ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO

DE

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

E

DE

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL E A
EMPRESA MM3 ENGENHARIA LTDA, COM ORIGEM NO PROCESSO
DE LICITAÇÃO CONVITE Nº. 001/2020.
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA BAHIA – PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 13.695.028/000132, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº, Centro, Conceição do Almeida – BA, CEP 44.540-000, neste
ato representado por seu Prefeito, Exmo. Sr. ADAILTON CAMPOS SOBRAL, brasileiro, portador da Cédula de
Identidade nº. XXXXXXX SSP-Ba, CPF n°. XXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, assistido
juridicamente pelo Procurador Geral do Município, podendo ser encontrado na sede do município no endereço
supracitado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.
CONTRATADA: Do outro lado, na qualidade de CONTRATADA, a empresa XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. XXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXX, CEP 45.310-970, neste
ato representada por seu (XXXXXXX) o Sr. (ª) XXXXXXXX, brasileiro(a), maior, empresário(a), Cédula de
Identidade nº. XXXXXXXX SSP-XX, CPF nº. XXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXX, podendo
também ser encontrado no endereço supracitado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.
Cláusula Prévia – Da Fundamentação Legal:
As partes firmam o presente Contrato, decorrente do resultado da licitação na modalidade Convite nº. 001/2020,
homologado pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal em XX/XX/XXXX; Processo Administrativo nº. 027/2020,
sujeitando-se os contratantes no que couber, aos termos da Lei Estadual nº 9.433/2005 e Lei Complementar nº
123/2006, pelo Edital da referida licitação e seus anexos e às seguintes cláusulas contratuais abaixo descritas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente contratação tem por objetivo dar amparo legal, consubstanciando Processo Administrativo nº.
027/2020 e Processo Licitatório Modalidade Convite nº. 001/2020 a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA

PARA

EXECUTAR

COMPLEMENTAÇÃO

DE

OBRAS

DE

PAVIMENTAÇÃO

EM

PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO DE SANTANA DO RIO DA DONA,
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº. 039/2018/CONDER/PMCA,
em regime de empreitada, com fornecimento de materiais e mão de obra, de acordo com os projetos aprovados
pela Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia.
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
O valor inicial deste contrato é de R$ XXXXXX (XXXXXXXX), correspondente à proposta ofertada pela
CONTRATADA, aplicada às quantidades estimadas na planilha de orçamento.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO E DOS PAGAMENTOS
3.1 Os serviços serão medidos mensalmente, conforme os quantitativos efetivamente executados na obra e de
acordo com os preços unitários propostos pela CONTRATADA, observando-se o previsto no cronograma físicofinanceiro formalmente aceito na proposta de preços.
3.2 Serviços/materiais não aceitos pela SUPERVISÃO não serão objeto de medição. Em nenhuma hipótese
poderá haver adiantamento de serviços sem a cobertura do devido aditivo contratual, o qual deverá ser solicitado
pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.
3.3 As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período do dia 01 ao último dia do mês
da execução dos mesmos, pelo SUPERVISOR, com a participação da CONTRATADA, sendo formalizadas e
datadas no último dia de cada mês, e pagas no mês subsequente.
3.4 A liberação do pagamento da medição inicial ficará vinculada a entrega da vistoria cautelar.
3.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipação, a
matrícula da obra junto ao INSS e, mês a mês, a prova de recolhimento do INSS, FGTS e CNDT este
acompanhado da relação nominal dos empregados alocados na obra, bem como de todos os encargos
trabalhistas, se for o caso.
3.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que lhe tenha sido
aplicada.
4. CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução dos serviços licitados será de 90 (noventa) dias corridos, contados da primeira ordem
de serviço que autorizar o início das atividades, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Estadual 9.433/05,
através de termo aditivo.
5. CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente contrato serão custeadas por recursos oriundos das seguintes
dotações orçamentárias:
I) Unidade: 02.2.007.11. SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
Ativ.Proj: 15.451.009.1025 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Elemento:

4.4.9.0.51.00.0000

Obras

e

Instalações

Fonte:

24

(Convênio nº. 038/2018-CONDER).
Valor do Repasse: R$
II) Unidade: 02.2.007.11. SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS
Ativ.Proj: 15.451.009.1025 PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS
Elemento: 4.4.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações
Fonte: 00 (Recursos Próprios)
Valor da Contrapartida: R$
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES
6.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA;
6.1.1 Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas.
6.1.2 Assegurar, durante a execução das obras/serviços, a proteção e a conservação dos serviços realizados.
6.1.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais
empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.
6.1.4 Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do Município de Conceição do Almeida - Bahia, através da
Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos a inspeção das obras em qualquer
dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
6.1.5 Providenciar as placas da obra com seus dados indicativos, conforme modelo apresentado pela fiscalização,
devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados à partir da ordem de serviço, sob pena de multa
de 0,1% do valor do contrato por dia de atraso.
6.1.6 Obedecer integralmente o plano de segurança das obras, conforme as Normas de Segurança do Trabalho.
6.1.7 Participar à fiscalização ou à supervisão do Município de Conceição do Almeida - Bahia a ocorrência de
qualquer ato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão da obra, no todo o em parte, de acordo com
o cronograma da mesma, indicando as medidas para corrigir tal situação.
6.1.8 Executar, conforme a melhor técnica, as obras contratadas, obedecendo rigorosamente às normas ABNT,
bem como as instruções, especificações e os detalhes fornecidos ou editados pela Secretaria Municipal da
Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos
6.1.9 Manter atualizado “Diário de Obras”, nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo de execução
ou orçamento das obras.
6.1.10 Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e as posturas municipais sobre a execução
de obras em locais públicos.
6.1.11 Manter à frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou a que venha a ser aprovada
pela Secretaria Municipal da Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, sempre liderada por
engenheiro qualificado com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização e resolver
problemas referentes às obras em execução.
6.1.12 Manter na obra em bom estado todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços
contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas.
6.1.13 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.2. CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO:
6.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução contratual, recebendo seu objeto, conforme especificações constantes
dos itens 10 e 11 do edital.
6.2.2 - A fiscalização da poderá exigir da contratada, por escrito, a substituição de qualquer empregado cuja
conduta considere inconveniente e/ou tecnicamente insuficiente.
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6.2.3 - A Fiscalização poderá determinar à CONTRATADA o reforço de equipamento ou substituição da unidade,
caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente ou impróprio para dar, aos serviços e obras, o andamento
previsto.
6. CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO:
7.1. Os preços unitários contratuais poderão reajustados, observadas as disposições contidas nos artigos 144 a
150 Lei Estadual nº 9.433/2005.
7. CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS
8.1. A CONTRATADA será responsável pelos seguintes encargos:
8.1.1. A contratada não poderá ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, ou ainda, subcontratar, total
ou parcialmente, o objeto desta licitação, salvo prévio e expresso consentimento do Município de Conceição do
Almeida - Bahia.
8.1.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições
ou emolumentos federais, estaduais, e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato,
bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE;
8.1.3. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas relacionados com o objeto deste contrato;
8.1.4. Assumir a responsabilidade civil e criminal exclusiva por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em consequência de falhas decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA e/ou seus empregados ou
preposto.
8. CLÁUSULA NONA – PENALIDADES
9.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita o contratado às
seguintes sanções:
a) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso injustificado, d e até 30
dias, na execução dos serviços contratados;
b) multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado do contrato, pelo atraso superior a 30 dias ou
pela inexecução total ou parcial do contrato.
9.2. As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas
na Lei Estadual nº 9.433/2005, tais como:
a) advertência por escrito;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Conceição
do Almeida – Bahia por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autorid ade que
aplicou a penalidade.
d) rescisão contratual.
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Parágrafo Único: o valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo
de 3 (três) dias úteis, contados da respectiva notificação.
9. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1- Operar-se-á de pleno direito a rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital de CONVITE Nº. 001/2020, quando ocorrerem às
hipóteses enumeradas nos artigos 166 a 169 da Lei Estadual nº 9.433/2005.
10.2 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em Lei Federal ou regulamento.
10.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- GARANTIA À EXECUÇÃO
11.1 - Homologada a licitação e adjudicado o seu objeto à licitante vencedora será esta convocada pela
Administração para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prestar garantia à execução e firmar o respectivo
contrato.
11.2 - Em caso de atraso ou descumprimento das obrigações de prestar garantia e firmar o respectivo contrato,
perderá a licitante vencedora do certame o direito ao contrato, podendo ser convocados os licitantes
remanescentes, observando a ordem de classificação das propostas de preços.
11.3 - A recusa de prestar a garantia à execução ou de assinar o contrato implicará a suspensão do seu direito
de participação de licitações no Município de Conceição do Almeida - Bahia pelo prazo de dois anos.
11.4 - O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e deverá
cobrir o prazo contratual de execução da obra até o seu recebimento definitivo devendo ser prorrogada sua
vigência, na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual.
11.5 - Poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no artigo 136 a 138 da Lei Estadual nº
9.433/2005. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la em espécie, deverá depositar a referida
importância em Conta Caução de Execução que será informada no ato de assinatura do contrato, do Banco do
Brasil S/A, Agência, Conceição do Almeida - Bahia. Caso a licitante vencedora do certame opte por formalizá-la
em outra modalidade, deverá depositá-la na Tesouraria do Município, localizada à Praça Dr. Edgard Tupinambá,
s/n, Centro, Conceição do Almeida - Bahia, no horário de 08:00 às 12:00 horas, que emitirá o respectivo recibo.
I – A tesouraria Municipal deverá providenciar o devido depósito na conta caução.
11.6 - O Seguro Garantia ou Fiança Bancária, deverá conter, para fins do dispositivo no art. 56, no mínimo os
seguintes requisitos:
I - Compromisso de pagar ao Município de Conceição do Almeida - Bahia, mediante simples notificação por
escrito, o valor da multa imposta à contratada em razão da aplicação de penalidades previstas no Edital, no
contrato ou na legislação vigente, até o limite da importância prevista no Termo de Garantia.
II - Manutenção da obrigação independentemente de qualquer alteração das condições contratadas, renunciando,
expressamente, a qualquer condição que importe sua desobrigação enquanto durar o compromisso.
III - Compromisso de efetuar o pagamento da importância referida no item 11.6, inciso I, no prazo de 48 horas a
contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da notificação do Município de Conceição do Almeida - Bahia.
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IV - Compromisso de renovar a garantia ou fiança bancária, se for o caso, devendo permanecer vigente até 90
(noventa) dias após o recebimento provisório das obras pelo Município de Conceição do Almeida - Bahia.
11.7 - A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à contratada, podendo ser retida para a
satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão dolosa ou culposa da
contratada.
11.8 - Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será liberada ou restituída à contratada após a
execução do contrato.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA ABSTENÇÃO
12.1 - A abstenção pelo CONTRATANTE do uso dos direitos que lhe são assegurados neste contrato não será
considerada novação ou renúncia.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1 - Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos nos artigos 143 e 144 da Lei Estadual nº 9.433/2005,
sempre através de termo aditivo.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
14.1 - O presente contrato rege-se, basicamente, pelas normas consubstanciadas na Lei Estadual nº 9.433/2005
e suas modificações supervenientes, o Termo de Convenio nº 139/2018 (Governo do Estado da Bahia/CONDER
e Município de Conceição do Almeida - Bahia), complementadas pelas suas cláusulas pelas normas constantes
da CONVITE Nº. 001/2020 e seus anexos, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de
transcrição.
15. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
O presente contrato está fundamentado quanto à Exigência de Licitação, com base no Art. 2º, Inciso I, b, do
Decreto Estadual nº. 17.306, de 28/12/2016, sendo parte integrante e insolúvel do Processo Administrativo nº.
027/2020 e Processo Licitatório Modalidade Convite nº. 001/2020, publicado nas formas da lei.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1 - Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições do edital, no Termo de Convenio
nº 139/2018 (Governo do Estado da Bahia/CONDER e Município de Conceição do Almeida - Bahia), no que
couber.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja
ou se torne.
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E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor, para
um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a
tudo presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.
Assim, justos e acordados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e valor, na presença
das testemunhas abaixo, para os fins de direito.
Conceição do Almeida – Bahia, ______ de ________ de ________.

_____________________________________________________
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - PREF. MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral – Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_______________________________________________________
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

_______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________

______________________________________
TESTEMUNHA
CPF: __________________________________
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Sr. Presidente,

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de
Convite nº. 001/2020, que:
1. A Empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à (endereço) declara, perante a
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, que:
2. Aceita as condições estipuladas no edital da Convite nº. 001/2020;
3. Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo Município;
4. Obedecerá às ordens expedidas pelo Município, durante a execução das obras e serviços;
5. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
6. Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados
ou servidores do Município, e que estão aptos a participar desta licitação.
7. Apresenta fielmente o endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, fax, e-mail, número da
identidade e do cadastro no CPF/MF do seu representante, o cargo e a função na empresa de quem assinará o
eventual Contrato.
8. Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
9. Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local (comunidade) para a prestação dos serviços obejto deste
edital;
10. Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.
11. Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto
o que havia a declarar,
________(Cidade)____ _____ - _(UF) _, em ________ de __________ de ______.
__________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO VIII
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Prezados Senhor,

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, neste
ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) 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, a
quem confiro amplos poderes para junto à Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, praticar
todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Convite nº. 001/2020,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar
preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.

_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____

Edital Convite nº. 001/2020

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

41

http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
27 de janeiro de 2020
Ano IV • Edição Nº 2299

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-45Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - BA

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

ANEXO IX
CREDENCIAMENTO DE VISISTA TÉCNICA

À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Sr. Presidente,

Atesto

que

o

Engº.

......................................................................,

portador

da

carteira

do

CREA

nº_______________, representando a empresa (nome da pessoa jurídica).....................................................,
CNPJ (MF) nº..................................... sediada à............................. (endereço completo), embora a mesma seja
facultativa, realizou VISITA TÉCNICA aos locais de execução das obras e serviços, que tomou conhecimento e
está ciente das condições gerais e que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à execução das
obras e serviços objeto desta licitação, não havendo, portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação
de uma proposta completa e com todos os detalhes.
A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos (projetos e planilhas) são suficientes para os levantamentos
necessários à elaboração da proposta bem como o desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo
a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de eventuais pretensõ es
de acréscimos de serviços e/ou materiais não relacionados no Projeto Básico.
Local, em _____/_____/_____.

________________________________________
Assinatura e carimbo
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia

________________________________________
Assinatura do Engº. Responsável Técnico da Licitante
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ANEXO X
DECLARAÇÃO CONFORME CLÁUSULA VI, ‘C’ DO EDITAL
Cidade-UF, _____de ________de ________.

À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS

E

SERVIÇOS

DE

ENGENHARIA

PARA

PAVIMENTAÇÃO

EM

PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL DA VIA PRINCIPAL
DO POVOADO DE SANTANA DO RIO DA DONA, TERCEIRO DISTRITO DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº
039/2018/CONDER/PMCA.

...................NOME DA EMPRESA ..........................., inscrita no CNPJ Nº....................................,
declara, que o(s) engenheiro(s) abaixo assinado(s), visitou (aram) e conhece (m) plenamente o local
das obras a serem realizadas, objeto desta licitação, bem como as condições e dificuldades que as
mesmas apresentam.

Nome do Engenheiro - CREA

Atenciosamente,

_______________________________
(Empresa Proponente)
Endereços:
CNPJ:
Edital Convite nº. 001/2020
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO CONFORME CLÁUSULA IV, ITEM 5 DO EDITAL
Cidade-UF, _____de ________de ________.
À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL
DA VIA PRINCIPAL DO POVOADO DE SANTANA DO RIO DA DONA, TERCEIRO DISTRITO DO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 039/2018/CONDER/PMCA .

..........................NOME DA EMPRESA ..........................., inscrita no CNPJ Nº .....................,
declara, pleno conhecimento das condições e peculiaridades da obra ou serviço objeto do certame,
conforme os precedentes constantes dos Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008
e 727/2009, todos do Plenário do Tribunal de Contas da União /TCU, conforme Cláusula IV, item
5, do edital.
Atenciosamente,

____________________________
(Empresa Proponente)
Endereços:
CNPJ:
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ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS OU IMPEDIMENTO EM PARTICIPAR DO
PROCESSO LICITATÓRIO

À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Sr. Presidente,

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório Convite nº. 001/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações
acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na
desclassificação do presente certame.

Cidade, ___ de ___________ de ________.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA
(Inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal)

À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Sr. Presidente,
DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio de
seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF
nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido na Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações
acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na
desclassificação do presente certame.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
Sim ( )

Não ( )

Cidade, ___ de ___________ de ________.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO XIV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Prezados Senhor,
Eu, (Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído da
empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:










a proposta apresentada para participar do Convite nº. 001/2020, foi elaborada de maneira independente
pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Convite nº. 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Convite nº. 001/2020, não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Convite nº.
001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Convite nº. 001/2020, quanto a participar ou não da referida licitação;
conteúdo da proposta apresentada para participar da Convite nº. 001/2020, não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato do Convite nº. 001/2020, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
conteúdo da proposta apresentada para participar do Convite nº. 001/2020, não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do quadro de servidores
da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – BA, antes da abertura oficial das propostas; e
está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta
com o município, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de
prestação de serviços ou servidor efetivo.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das
informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como
também implicará na desclassificação do presente certame.
(Município sede da empresa), __ de__________ de ______.

_____________________________________________________

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Função)
Doc. de Identidade nº._____
CPF nº. _____
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ANEXO XV

COMPOSIÇÃO DO PREÇO GLOBAL
EDITAL: CONVITE Nº. 001/2020
DATA BASE:
LICITANTE:
CNPJ:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR COMPLEMENTAÇÃO DE
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO DE
SANTANA DO RIO DA DONA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA, CONFORME CONVÊNIO
Nº. 039/2018/CONDER/PMCA.
COMPOSIÇÃO DO PREÇO GLOBAL CUSTOS
PERCENTUAL (%)
PREÇO (R$)
1 – CUSTOS INDIRETOS (CI)
1.1 – RISCOS E EVENTUAIS = ------------------------1.2 – DESPESAS FINANCEIRAS = ------------------1.3 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = ----------------2 – LUCRO (L)
2.1 - LUCRO = --------------------------------------------3 – TRIBUTOS (TR) = -----------------------------------3. 1 – COFINS = ------------------------------------------3.2 – PIS/PASEP =----------------------------------------3.3 – ISS = (2% sobre a mão de obra)
BDI = (1+ Administração central + riscos)*(1+despesas financeiras)*(1 + lucro)(1 – tributos)
BDI =.................- % (................................................)
TOTAL GERAL = CUSTO DIRETO + BDI = R$..............................(...............................)
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO:
1 – O QUADRO ATENDE AO PRESCRITO NO ACÓRDÃO 325/2007 – TCU.
2 - OS PERCENTUAIS A SEREM PREENCHIDOS DEVEM SER REFERENCIADOS AO VALOR TOTAL DA
PROPOSTA.
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ANEXO XVI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À
Comissão Central e Permanente de Licitações
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Convite nº. 001/2020

Sr. Presidente,

___________________(RAZÃO

SOCIAL

DA

LICITANTE),

_______________(CNPJ

Nº),

sediada

no

(a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre,
plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos
impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações
acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na
desclassificação do presente certame.
Cidade, ___ de ________________ de ____.

________________________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa)

APRESENTAR NA FASE DO CREDENCIAMENTO
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ANEXO XVII

PLANTAS E PROJETOS
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CONVENÇÕES
N

W

E

S

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CNPJ: 13.695.028/0001-32
TELEFAX: (75) 3629-2161 - calmeida.pm@gmail.com

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
GESTOR: Adailton Campos Sobral
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Gabriel Coelho Andrade - Engenheiro Civil - CREA-BA 051865452-4
LOCAL:

POVOADO DE SANTANA
ASSUNTO:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

DATA:
DEZEMBRO DE 2019
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PLANTA EM PERFIL

CONVENÇÕES

245

240

235

230

120,000

140,000

160,000

180,000

195,000

COTA DO TERRENO
(m)

242,190

243,670

244,760

245,690

246,170

PLANTA BAIXA

100,000

+15

240,820

E9

80,000

E8

239,210

E7

60,000

E6

237,890

E5

40,000

E4

236,620

E3

20,00

E2

235,260

E1

00,00

E0

EXTENSÃO
ENTRE AS ESTACAS

234,100

ESTACAS

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
A

CNPJ: 13.695.028/0001-32
TELEFAX: (75) 3629-2161 - calmeida.pm@gmail.com

A

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
GESTOR: Adailton Campos Sobral
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Gabriel Coelho Andrade - Engenheiro Civil - CREA-BA 051865452-4
LOCAL:

POVOADO DE SANTANA
TRECHO 02

TRECHO 01

ASSUNTO:
CASA

PERFIS

DATA:
DEZEMBRO DE 2019
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W

S

N

E

CONVENÇÕES

TRECHO 01

A

RAMP

LEGENDA

TRECHO 02
RAMPA
RAMPA

RAMPA

PASSEIO EM CONCRETO - TRECHO 02
PASSEIO EXISTENTE
EIXO
MEIO FIO EM CONCRETO
RAMPA

20
km/h

TRECHO 02

TRECHO 01

CASA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
CNPJ: 13.695.028/0001-32

TRECHO 01

TELEFAX: (75) 3629-2161 - calmeida.pm@gmail.com
DESCRIÇÃO

UND

COMPRIMENTO (m)
E0 ~ E9+15,00 = 195,00

M

195,00 x 2

LARGURA
MÉDIA (m)

TOTAL

4,00

830,65*

-

377,88*

MEIO-FIO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA INDETERMINADA

RUA A
BAIRRO PRIMAVERA

UND

COMPRIMENTO (m)
E0 ~ E9+13,6 = 193,60

M

(193,60 x 2) - 9,00 = 378,20

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Gabriel Coelho Andrade - Engenheiro Civil - CREA-BA 051865452-4

TRECHO 02
DESCRIÇÃO

GESTOR: Adailton Campos Sobral

LARGURA
MÉDIA (m)

TOTAL

6,00

1180,45*

-

378,20*

PASSEIO

193,60 - (5,00 x 4) rampa = 173,60

1,20

208,32

RAMPA

5,00 x 4 = 20,00

1,20

24,00

10

0.0

0

LOCAL:

POVOADO DE SANTANA

CEP- XX.XXX-XXX
ASSUNTO:

MEIO-FIO ECONÔMICO
100 X 10 X 8 X 30 CM
RESISTÊNCIA DO CONCRETO fck=15MPa

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
SINALIZAÇÃO VERTICAL

DATA:

ESCALA:
DEZEMBRO DE 2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - LOCALIDADE SANTANA - SALDO DA REPROGRAMAÇÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 – DESCRIÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - LOCALIDADE SANTANA - SALDO DA REPROGRAMAÇÃO
ACRESCIDO

Item

Descrição

Und

1
1.3

SERVIÇOS PRELIMINARES
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

2.0
2.1

TERRAPLANAGEM
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
DE ESPESSURA
PAVIMENTAÇÃO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X10X8X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO).

3.0
3.1

M2

Área de pavimentação + Área de passeio

Igual ao quantitativo da pavimentação.

2.011,10

M

377,88

378,20

756,08

830,65

1.180,45

2.011,10

208,32

208,32

24,00

24,00

5,00

5,00

1.180,45

2.011,10

3.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

M2

3.4

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PNE) EM CONCRETO DE 20 MPA M2
ESP=0,07M
SINALIZAÇÃO
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,
UND
DIMENSÕES 45X25CM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
M2

830,65

OBSERVAÇÕES

2.219,42

1.180,45

M2

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA
Local

1.388,77

Quant.
Acrescida
TOTAL

830,65

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE
AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

5.0
5.1

830,65

Trecho 02

M2

3.2

4.0
4.2

Trecho 01

Trecho 01 + Trecho 02
377,88 + 378,20 = 756,08m

Trecho 01: 195,00 x 4,00 = 780,00 + 50,65* = 830,65
Trecho 02: 193,60 x 6,00 = 1158,00 + 22,45 = 1180,45
TOTAL: 830,65 + 1180,45 = 2.011,10m²
Trecho 02: (193,60 x 1,20) - RAMPA = 208,32m²

Trecho 02: 5,00 x 1,20 x 4 = 24,00m²

Igual ao quantitativo da pavimentação.

segunda-feira, 2 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Coelho Andrade
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 051865452-4
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