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Editais

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
(Processo Administrativo nº 29/2022)
O MUNICÍPIO DE IBICARAI, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 14.147.896/0001-40, com sede
administrativa na Rua Tiradentes, nº 23 Centro, Ibicaraí-Bahia através de
sua Comissão Permanente de Licitação, devidamente designada pela Prefeita
Municipal, consoante Portaria nº. 024/2021, de 26 de agosto de 2021, torna
público para o conhecimento dos interessados, a realização desta
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob
o CRITÉRIO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à contratação de
empresa especializada para executar serviços de obras de engenharia,
conforme
solicitação
da
Secretaria
Municipal
de
Infraestrutura,
obedecendo rigorosamente aos termos, especificações, instruções e
condições contidas neste Edital e seus Anexos.
O presente certame e a contratação dele decorrente serão regidos em
estrita observância às determinações da Lei Federal nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como pela Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
A Sessão pública de abertura dos envelopes de DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS pertinentes ao certame licitatório,
será realizada na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de IBICARAI/BA.
Data, Horário e Local para entrega dos envelopes 01 (Documentação) e 02
(Proposta):
Data: 04 DE Março DE 2022.

Hora: 09:00

Sessão pública de abertura dos envelopes de Abertura dos envelopes de
Documentação e Proposta:
Data: 04 DE Março DE 2022.

Hora: 09:00

Formalização de consultas:
E-mail: ibicarai.licitacao2022@gmail.com
Referência de tempo:
Será tomado como referência de tempo o horário de Brasília.
Obtenção do Edital:
E-mail: ibicarai.licitacao2022@gmail.com
Endereço: Rua Tiradentes,23, centro Ibicaraí-Ba.
Ibicaraí, 14 de Fevereiro de 2022.
Presidente da Comissão de Licitação
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EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
(Processo Administrativo nº 29/2022)
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
1.1-

A

presente

licitação

tem

por

objeto

a

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO POVOADO
DE CAJUEIRO, NAS RUAS: 13 DE JULHO, TRAVESSA RUI BARBOSA, TRAVESSA PEDRO
FELÍCIO, RUA ANTÔNIO ESTEVES E RUA DO LIMOEIRO POSSIBILITANDO PROPORCIONAR
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ- BA,

necessários à

Prefeitura Municipal de Ibicaraí – Ba, endereço: Setor de Licitação, de
acordo com as condições e especificações constantes deste Edital e seus
Anexos.
2. DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS:
2.1- O valor estimado pela Administração Municipal para a realização das
obras objeto desta licitação, perfaz a ordem de R$ 385.205,00 (trezentos
e oitenta e cinco mil duzentos e cinco reais), cuja licitação está limitada
ao máximo a este valor.
2.2- As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 03.13.01 – SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV. PULB E
DESENV URBANO;
Projeto Atividade: 1.054 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 24 – CONVÊNIO
Unidade Orçamentária: 03.13.01 – SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV. PULB E
DESENV URBANO;
Projeto Atividade: 1.063 – OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO CAJUEIRO
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 100 - TESOURO
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa
brasileira isoladamente, que atenda aos requisitos para a necessária
qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos. Não será permitida a participação de empresas em
consórcio.
3.2- Não poderão participar da presente licitação as interessadas que:
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração; tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; se
encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução ou liquidação, bem como licitantes que se apresentem
constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua
forma de constituição,
em função da baixa complexidade do objeto pretendido neste certame; que
não atendam às condições destes Edital e seus anexos.
3.3- A participação na presente licitação implica aceitação integral e
irretratável dos termos e condições deste Edital, dos seus Anexos e das
normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.
4. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO:
4.1- O credenciamento é a condição obrigatória para que o licitante se
faça representar durante a sessão e possa realizar todos os atos inerentes
a este certame.
4.1.1- A Licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que,
legalmente constituído e munido de credenciais, será o único admitido a
intervir nas fases do certame licitatório, respondendo, assim, para todos
os efeitos pela parte representada. Cada representante legal/credenciado
deverá representar apenas uma empresa licitante.
4.1.2- Por representante entende-se:
a) no caso de procurador: procuração para representação em processos
licitatórios com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante
em qualquer fase da licitação, cédula de identidade do representante e
CPF, contrato social e última alteração, certidão simplificada da Junta
Comercial do Estado (constando informação dos sócios). O instrumento da
procuração deverá ter expressamente fim específico de representação em
licitações, inclusive com poderes para renunciar ao direito de recurso.
b) no caso de sócio: cédula de identidade e CPF, contrato social e última
alteração, certidão simplificada da Junta Comercial do Estado (constando
informação dos sócios).
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4.2- Os recebimentos dos documentos referidos ao credenciamento, ocorrerá
antes da entrega dos Envelopes “A” (Documentos de Habilitação) e Envelopes
“B” (Propostas de Preços).
4.3- Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam
encaminhar seus representantes legais para entregar os envelopes com a
documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio
ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários
finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a
Comissão de Licitação no endereço indicado no caput deste Edital e conter
os dois envelopes acima mencionados, além das declarações complementares,
com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessão pública. Neste caso, não lhe será concedido o direito de intervir
durante a realização da sessão, bem como questionar quaisquer atos
deliberados pela Comissão Permanente de Licitação no curso do certame.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
5.1- Os documentos de Habilitação e Propostas de Preços
necessários à participação dos interessados serão entregues no dia,
hora e local designados no preâmbulo deste Edital em envelopes
separados, hermeticamente lacrados e opacos, que não permitam a
visualização de seus respectivos conteúdos.
Cada um dos envelopes deverá indicar o seguinte:

ENVELOPE
“A”
DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DE ENVELOPE "B" - PROPOSTAS DE
PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022
DATA:
/ / –
(
) horas

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2022
DATA:
/ / –
(
) horas

OBJETO:
(NOME DA LICITANTE) (CNPJ.)

OBJETO:
(NOME DA LICITANTE) (CNPJ.)

5.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação
poderão ser apresentados em original, por cópia com autenticação procedida
por tabelião, através de cópia devidamente autenticada por servidor do
Município de Ibicaraí - BA, à vista do (s) original (is) ou pela juntada
da (s) folha (s) de órgão da imprensa oficial onde tenha(m) sido
publicado(s).
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5.2.1- A autenticação dos documentos, quando feita por servidor do
Município, será efetuada no endereço discriminado no preâmbulo deste
instrumento convocatório, no horário das 08h00min às 12h00min,
preferencialmente, até o dia útil imediatamente anterior à data fixada
para o recebimento dos envelopes.
5.2.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação,
compreendendo os documentos referentes à habilitação e à proposta(s) de
preço(s), deverão ser apresentados no idioma português, admitida a
nomenclatura técnica específica em idioma diverso.
5.2.3- O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de
preço deverá ser do mesmo estabelecimento que efetivamente vai executar
a(s) obra(s) objeto desta licitação.
5.2.4- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindose fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de
ilustração da(s) proposta(s) de preço(s).
5.2.5- Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer
adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços
apresentadas.
5.2.6- Será considerado inabilitado o licitante que Incluir a proposta de
preços no Envelope n° A.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1- O envelope dos Documentos de Habilitação constitui-se dos seguintes
documentos:
6.1.1- Habilitação Jurídica:
a) Registro empresarial, no caso de empresário;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas
alterações,
devidamente
registrados,
se
tratando
de
sociedades
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores devidamente autenticados;
c) Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou
da consolidação respectiva, juntamente com a certidão simplificada da
junta comercial do estado.
6.1.2- Regularidade Fiscal:
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a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de contribuinte estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicílio
c) ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto deste Edital;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
da sede ou filial do proponente, na forma da lei;
e) A comprovação de regularidade perante a Fazenda Federal deve ser feita
através da apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
com informações da situação do sujeito passivo quanto aos tributos
federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados;
f) Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
g) Certidão Negativa de Débitos Federais (CNDT), expedida pela Justiça do
Trabalho (Inciso IV do Art. 27, incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho
de 2011).
6.1.2.1- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação no presente certame licitatório, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.1.3- Qualificação Técnica:
a) Certidão atualizada de Registro de seus responsáveis técnicos junto ao
Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU;
b) Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente
e compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da Empresa
ou em nome dos seus responsáveis técnicos indicados pela empresa, sendo
neste último caso,
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;
b.1). As licitantes poderão apresentar, no caso do atestado em nome da
empresa, cópia das Certidões de Acervo Técnico (CAT), do responsável
técnico pela obra informada, constando o local em que foram executadas as
obras e serviços de engenharia.
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c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, ou por
vínculo, Engenheiro Civil
ou Arquiteto devidamente inscrito no CREA ou
CAU, respectivamente.
c.1) A comprovação do item acima deverá ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho
Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços;
c.2)
Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar.
c.3) o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a
esta adjudicado.
d) Fica reservado o direito opcional da licitante efetuar visitas técnicas
ao local (ais) da (s) obra (s), mediante agendamento formulado diretamente
à Prefeitura Municipal de Ibicaraí, através da Secretaria de Obras, de
segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas. A visita
técnica a pedido da licitante será efetuada até um dia antes da data de
abertura do presente certame.
e) Ao comparecer ao local para efetuar a visita, o profissional indicado
deverá apresentar-se munido de documento de identificação pessoal e de
carta de apresentação da empresa. Todas as condições locais deverão ser
adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos
os elementos, quantitativos e demais fatores que possam influenciar no
desenvolvimento dos trabalhos,
de modo que não serão atendidas
solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento
das condições de trabalho, influência de localização, ou de dados do
projeto.
f) A visita técnica não isenta a licitante de apresentar a Declaração de
Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital e de Conhecimento das
Condições do Local de Execução da Obra, conforme modelo constante do Anexo
4 deste Edital.
6.1.4- Qualificação Econômico-Financeira:
a) Comprovação de que a mesma dispõe de capital mínimo ou valor líquido
do patrimônio igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
para a realização do objeto do presente certame.
b) Certidão Negativa expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
comprovando a inexistência de processo de falência, recuperação judicial
ou concordata, emitida em até 90 dias da data do certame.
c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, registrado na Junta
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Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da Proposta.
c.1)
A boa situação financeira do licitante, será aferida pela
observância, dos índices apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá
ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por
contabilista habilitado.
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ≥ 1,00
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante +
Exigível a Longo Prazo
ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,00
ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante
b.2) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, deverão estar
assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
6.1.5- Deverá a licitante apresentar ainda:
a) Declaração de Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital e de
Conhecimento das Condições do Local de Execução da Obra, conforme modelo
sugerido no Anexo 4 deste Edital;

b) Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu
quadro funcional, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menores
de 18 (dezoito) anos de idade, ou em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos de idade, em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal e de acordo com as determinações da Lei
Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, V e 78, XVIII, conforme modelo
sugerido no Anexo 2;

c) Declaração da inexistência de fato impeditivo para participação em
licitação pública, conforme modelo sugerido no Anexo 3;
d) Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação,
das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais
para a execução contratual.
6.2- DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
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6.2.1- As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno
porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar, nesta
licitação, do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei
deverão apresentar uma declaração de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte, conforme modelo sugerido no Anexo 5 neste
Edital.
6.2.2- Nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, art. 43, § 1º e 2º.,
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa. A não-regularização da documentação, no prazo
previsto no § 1º ao referido artigo, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitação.
6.2.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar
cadastradas, mesmo que a documentação de comprovação da regularidade
fiscal apresente alguma restrição.
6.2.4- As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das
microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a
declaração prevista neste Edital poderão participar normalmente do
certame, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas
neste regime.
6.2.5- Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em
licitações concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela
Lei Complementar nº 123/06, as empresas que se enquadrem em qualquer das
exclusões relacionadas no § 4º do seu Art. 3º.
7. DA (S) PROPOSTA (S) DE PREÇO (S):
7.1. A Proposta de Preços constante do Envelope B (Proposta de Preços),
encabeçada,
preferencialmente,
por
índice
relacionando
todos
os
documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentadas em 01 (uma)
via, sem emendas ou rasuras, datada e assinada pelo seu titular ou
representante legal, devidamente identificado, na forma de original ou
cópia autenticada contendo:
7.1.1

a razão social e CNPJ da empresa licitante;

7.1.2

descrições do objeto de forma clara, observadas as especificações
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constantes do Projeto Básico
e demais documentos técnicos anexos;
7.1.3

Carta Resumo da proposta de preços;

7.1.4 Preços unitários em algarismos, de acordo com a planilha de custos
fornecida pelo Município, as quais deverão compreender todas as despesas
contratuais de materiais, equipamentos, mão-de-obra com os respectivos
encargos sociais e administrativos. A transcrição dos itens e quantidades
constantes da planilha deverá ser feita corretamente;
7.1.5
As proponentes devem fornecer cotação para todos os itens
indicados pelo Município e constantes das planilhas de quantidades de
preços anexa a este Edital, sob pena de desclassificação; bem como, a
composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI que integram o orçamento e devem constar no envelope de proposta de
preços
7.1.6
As licitantes devem apresentar o cronograma físico financeiro
juntamente com as planilhas orçamentárias, e a planilha orçamentária
deverá ser em via impressa.
7.1.7 O valor unitário de cada item a ser cotado pela licitante, não
poderá ser superior ao mencionado na planilha inicial oferecida pelo
Município, caso isso ocorra, a licitante terá sua proposta declarada
desclassificada;
7.1.8
Cronograma Físico-Financeiro da obra ou serviço, obedecendo ao
prazo de execução previsto neste Edital, devendo o mesmo conter os valores
mês a mês, e seu percentual em relação ao valor total proposto;
7.1.9
Declaração de que a firma aceita as condições deste Edital e que,
caso seja a vencedora da licitação, executará a obra, pelos preços
unitários propostos e aceitos pelo CONTRATANTE
7.1.10

Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) dias

7.2 Os preços são fixos e irreajustáveis, na forma da legislação em vigor.
7.3 Não será admitida a contratação de funcionários pela Contratada em
discordância com as Convenções Coletivas de Trabalho, que regem as
diversas categorias de funcionários envolvidos no objeto do presente
Edital.
7.4Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante,
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5 As propostas que ultrapassarem o valor total ou unitário estabelecido
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pela Administração serão
desclassificadas.
7.6 Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais
resultantes de cada item, prevalecerão os primeiros. No caso de
discrepância entre valores expostos em algarismos e as correspondentes
indicações por extenso, dar-se-á prevalência a estes últimos.
7.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta.
7.7.1 A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comissão, desde que não haja
majoração do preço proposto.
8. DOS ATOS DA SESSÃO:

8.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na
presença dos licitantes, após efetuado o credenciamento, a Comissão
Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes A e B, bem
como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
8.1.1 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes,
nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer
adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços
apresentadas.
8.2 Como condição para participação, o licitante
separadamente
dos
envelopes
acima
mencionados,
complementares que consistem nos seguintes documentos:

deve entregar,
as
declarações

1.
de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, caso opte por usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
2.
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no Edital;
3.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
8.4- FASE DE HABILITAÇÃO:
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8.4.1- A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à
abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.
8.4.2- Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá
suspender a sessão para análise da documentação de habilitação, e bem
assim, proceder à realização de diligências e consultas técnicas conforme
sua conveniência, para tanto, deverá determinar nova data e horário para
continuidade do feito. Fato que deverá estar consubstanciado em Ata
assinada por todos os presentes;
8.4.3- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos
e envelopes “B” ora lacrados, deverão ser rubricados pela Comissão
Permanente de Licitação e pelas licitantes, ficando em poder da
Administração até o dia da nova sessão;
8.4.4- Analisados os documentos de habilitação e dando sequência, serão
divulgados os resultados obtidos, com vistas a toda documentação aos
representantes/titulares e demais presentes que demonstrarem interesse em
assim proceder;
8.4.5- Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes,
a Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a
habilitação, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a
sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e
pelos representantes das licitantes presentes.
8.4.6- Não
licitantes,
a ata que a
diligências
sua decisão

estando presentes à sessão os representantes de todas as
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar
documentou, após a análise da documentação ou a realização de
ou consultas, a Comissão fará publicar, na Imprensa Oficial,
quanto à habilitação, o que abrirá o decurso do prazo recursal.

8.4.7- Decorrido o período recursal, sem a interposição de
apreciados os eventualmente interpostos na forma da lei,
marcará a data para abertura dos envelopes “Proposta (s) de
das licitantes habilitadas ou dará sequência aos atos do
hipótese de todos os representantes estarem presentes.

recursos ou
a Comissão
Preço (s) ”
certame, na

8.4.8- Se todos os licitantes forem inabilitados a Comissão poderá fixar
aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação, escoimadas das causas que resultaram nos respectivos
fatos.
8.4.9- Será devolvido inviolado o Envelope "B" da licitante inabilitada,
decorrido o prazo legal sem interposição de Recurso, havido a desistência
expressa da interposição do mesmo durante a sessão ou, após julgado
improcedente o recurso;
8.4.10- A inabilitação da licitante importa preclusão de direito em
participar das fases subsequentes do certame;
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8.4.11- A Administração juntamente com a Comissão Permanente de Licitação,
não se responsabilizarão por documentos e/ou propostas entregues em
endereço diverso ao mencionado no preâmbulo deste Edital, ou, que chegarem
na sessão pública após encerrada a etapa de credenciamento. Nesse caso,
os documentos e as propostas serão devolvidos aos proponentes sem qualquer
avaliação dos mesmos;
8.4.12- Não serão objetos de exame ou deliberação os fatos ou alegações
não pronunciadas, até o encerramento de cada sessão, bem como, as não
inseridas nas respectivas atas, não cabendo, consequentemente, aos
ausentes o direito a qualquer reclamação;
8.4.13-. Será retroativamente considerada inabilitada a licitante quando
fatos supervenientes, só posteriormente chegados ao conhecimento da
Comissão Permanente de Licitação, possuam o caráter de justificar o
reexame dos requisitos de habilitação (jurídico, fiscal, técnico,
econômico-financeiro) daquela anteriormente considerada habilitada, mesmo
após a abertura dos Envelopes das Propostas;
8.4.14- Será lavrada a ata circunstanciada da sessão, contendo as
principais ocorrências, a qual será assinada pela Comissão Permanente de
Licitação e pelos representantes/titulares das licitantes participantes;
8.4.15- A Comissão reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ou
comprovações de documentos apresentados;
8.4.16- Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação se apresente
incompleta ou irregular na forma das exigências expressas neste
instrumento.
8.4.17- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, referente à
fase de habilitação, caberá recurso administrativo
8.4.18- Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta,
que será considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por
motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela Administração.
8.4.19- Os envelopes com os documentos relativos à (s) “Proposta (s) de
Preço (s) ” das licitantes inabilitadas, não retirados pelos seus
representantes na data marcada para sua abertura, permanecerão em poder
da Comissão, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias consecutivos
contados da data citada acima. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
8.5- FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL:
8.5.1- Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes Documentos de
Proposta (s) de Preço (s) das licitantes habilitadas, os quais serão
rubricados folha por folha pela Comissão e pelos representantes das
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licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender
a reunião para análise das mesmas.
8.5.2- A (s) Proposta (s) de Preço (s) apresentada (s) em desacordo com
o estabelecido neste Edital, bem como a (s) que apresentar (em) preço (s)
global superior (es) ao (s) máximo (s) estabelecido (s) neste Edital, ou
manifestamente inexequível, serão desclassificadas, não se admitindo
complementação posterior.
8.5.3- Para efeito dos termos aduzidos no subitem anterior consideram-se:
a) Preço Máximo: preço estimado pela Administração;
8.5.4- Será também desclassificada a proposta que, para a sua
viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam
previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
8.5.5 Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente
para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada
sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais
condições de aceitabilidade.
8.5.6- Não se admitirá (ao) proposta (s) que apresente (m) preço (s)
global (ais) ou unitário (s) simbólico (s), irrisório (s) ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.5.6.1- Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião,
para análise da documentação quanto à classificação das Propostas de
Preços.
8.5.7- Suspensa a reunião, todos os documentos da (s) Proposta (s) de
Preço (s) ficarão em poder da Comissão, após serem rubricados por todos
seus membros e pelos representantes/titulares das licitantes presentes.
8.5.8- Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das
Propostas de Preços, ou para a realização de diligências ou consultas, a
Comissão procederá à análise das mesmas e decidirá sobre a classificação
final de cada licitante.
8.5.9- Caso estejam presentes os representantes/titulares de todas as
licitantes, a Comissão poderá intimá- los direta e verbalmente da decisão
sobre a classificação das Propostas de Preços, hipótese em que tudo
deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada
por todos os membros da Comissão e pelos representantes/titulares das
licitantes presentes.
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8.5.10- Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a
própria reunião, da decisão da Comissão sobre a classificação das
Propostas de Preços e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do
direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar
expressamente da ata que documentar a reunião, a qual, necessariamente
deverá ser assinada por todas elas. A Manifestação por uma das licitantes
em interpor recurso, começará a fluir, desde então, o prazo recursal.
8.5.11- Não estando presentes à sessão os representantes/titulares de
todas as licitantes, ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de
assinar a ata que a documentou, a Comissão, após o recebimento de novas
propostas, se for o caso, e depois da análise da documentação ou a
realização de diligências ou consultas, fará publicar na Imprensa Oficial
sua decisão quanto à classificação final das licitantes, o que abrirá o
decurso do prazo recursal.
8.5.12- Quando todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a
Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de novas propostas de preço, escoimadas das causas que
determinaram a desclassificação.
8.5.13- As licitantes serão classificadas em função de seus preços, os
quais serão listados em ordem crescente, sendo classificada em primeiro
lugar a proposta que apresentar o menor preço.
8.5.14- Ocorrendo empate, será assegurada a preferência de contratação
para as empresas que apresentaram o documento especificado no subitem 6.2
deste edital, declarando a sua condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte.
8.5.14.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro
lugar.
8.5.14.2- Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada será notificada para apresentar nova proposta de
preço, com preço inferior ao da proposta mais bem classificada de acordo
com o subitem anterior. A nova proposta de preço, acompanhada dos
respectivos anexos (Orçamento Detalhado e Cronograma Físico-financeiro),
deverá ser apresentada em até 3 (três) dias úteis, em sessão marcada pela
Comissão.
8.5.14.3- Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos do subitem
anterior, e está sendo considerada válida, a proponente será declarada
vencedora do certame.
8.5.14.4- Não ocorrendo a apresentação de nova proposta válida, ou havendo
a desistência da empresa notificada, serão convocadas as microempresas ou
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empresas de pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo
estabelecido no subitem 8.2.14, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito, na forma dos subitens subsequentes.
8.5.15- Na hipótese de não-apresentação de nova proposta válida pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte, será declarada vencedora da
licitação a empresa que originalmente apresentou a proposta classificada
em primeiro lugar.
8.5.16- O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a
proposta originalmente classificada em primeiro lugar não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.17- Ocorrendo o empate dos preços entre duas ou mais propostas
apresentadas por empresas não consideradas ME ou EPP, a classificação
final se fará por sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes
serão convocadas, para em sessão pública acompanhar o seu processamento,
o qual deverá ser feito através da aposição em cédulas dos nomes das
licitantes empatadas, sendo que ditas cédulas deverão ser colocadas em
urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a
primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que
se classifiquem todas as licitantes então empatadas.
8.5.18- Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam
todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências.
8.5.19- A Administração, através da sua Comissão, apreciará as Propostas
de Preços das licitantes habilitadas, desclassificando aquelas que
apresentarem propostas com omissões, rasuras, erros substanciais ou
desatendam as condições exigidas; apresentar preço baseado em outra (s)
proposta (s); apresentar preço (s) unitário (s) nulo (s), e/ou simbólico
(s).
8.5.20- Publicado o resultado do julgamento da licitação na Imprensa
Oficial, decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o
prazo recursal sem sua interposição e, se for o caso, efetuada a
regularização da documentação relativa à regularidade fiscal da licitante
vencedora, o julgamento da licitação será submetido à autoridade
contratante para homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto
à licitante vencedora e decisão quanto à contratação.
9. DOS RECURSOS:
9.1- Das decisões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme
previsão do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
9.2- Os recursos referentes à documentação terão efeito suspensivo, e somente
serão admitidos antes do início da abertura dos envelopes contendo as
Propostas de preços, sob pena de preclusão.
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9.3- Os recursos deverão ser formulados por escrito, dirigidos ao Município
de IBICARAI-Bahia, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de
licitação, em conformidade com o art.109, observando o parágrafo 6º da Lei
n.º 8.666/93.
9.4- Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta
licitação, o licitante que tenha aceitado sem objeção ou venha apontar,
depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
9.5- O prazo para recurso previsto na alínea "b" do inciso I do art. 109 da
Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, correrá a partir da assinatura dos
representantes legais das empresas na ata licitatória, sendo condição sine
qua non a manifestação do pedido de recurso na respectiva ata.
9.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1- Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que deliberará sobre a
regularidade do certame licitatório, precedido de sua adjudicação para
posterior ato de homologação. Em caso de recurso a adjudicação será dada
pelo gestor.
11. DA CONTRATAÇÃO:
11.1- A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com
a minuta anexa até (03) três dias úteis após notificada pela
Administração;
11.2- O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de
Contrato anexa, integra este instrumento;
11.3- A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados. Também providenciará a remoção de
resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das obras, bem como
a recuperação e reconformação da (s) área (s) danificada (s) pelo uso do
solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções
e instalações provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas
pela contratada.
11.4- Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
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12. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
12.1- Os prazos para execução e conclusão da (s) obra (s) objeto desta
licitação, seguirá o disposto no cronograma anexo ao edital, iniciando a
partir da emissão da Ordem de Serviço;
12.2- A eventual reprovação da (s) obra (s), em qualquer fase de execução,
não implicará em alteração dos prazos, nem eximirá a contratada da
aplicação das multas contratuais;
12.3- O prazo para conclusão da (s) obra (s) poderá ser alterado nas
hipóteses previstas no contrato e mediante ao disposto no art. 65 da lei
8.666/93, com as devidas justificativas e comprovações;
12.4- O prazo de vigência do contrato, oriundo deste certame, será de até
31 de dezembro de 2022 contados a partir da data de sua celebração.
12.5 – As obras, a critério da administração, poderão ser iniciadas de
forma concomitante de acordo a sua necessidade.
13. DA FISCALIZAÇÃO:
13.1- A (s) obra (s) será (ao) fiscalizada (s) através de corpo técnico,
credenciado pela Administração, o qual a contratada deverá facilitar o
pleno exercício de suas funções.
14. DO RECEBIMENTO DA (S) OBRA (S):
14.1- A (s) obra (s) objeto, desta licitação, será (ão) recebida (s) por
uma comissão de técnicos nomeados pela Administração.
14.2- O (s) recebimento (s) dar-se-á (ao) mediante termos de recebimento,
provisório e definitivo na forma prevista no contrato.
14.3- A (s) obra (s) somente será (ao) recebida (s), após o atendimento
de todas as condições estabelecidas neste Edital e demais documentos que
o integram.
15. DAS GARANTIAS:
15.1- Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser contratada
deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato
podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º incisos,
I, II, III da Lei Federal 8.666/93;
15.2- O valor prestado em garantia de execução responderá pelo
inadimplemento das condições contratuais, pela não-conclusão ou conclusão
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incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas independentes de
outras cominações legais;
15.3- A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas
no § 1º do Art. 56 da Lei nº 8.666/93;
15.4- A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a
contratada quitou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração
Pública Municipal.
16. DO PAGAMENTO:
16.1- As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pela
Administração, sendo, porém, primeiramente aferidas e atestadas pela
fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores
apurados mensalmente em medições da (s) obra (s) efetivamente executada
(s) no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes
do contrato;
16.2- O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias
consecutivos contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e em
conformidade ao disposto no Decreto n° 4.117, de 16 de abril de 2018;
16.3- Quando da apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas
correspondente às medições de obra
(s) devidamente executadas, deverão constar nas mesmas, de forma
discriminada, as parcelas concernentes a (s) obra (s) e a materiais ou
equipamentos, de maneira a atender ao que determina as normas do INSS;
16.4- Ao requerer o pagamento das medições, a contratada deverá anexar o
comprovante de registro do contrato junto ao CREA ou CAU, nos termos da
Resolução nº 257 de 19/09/1978 do CONFEA, sob pena de não receber o
pagamento relativo à referida medição. Outrossim, deverá apresentar
comprovante de regularidade perante o INSS (CND), bem como a matrícula do
CEI da obra, objeto deste instrumento;
16.5- É condição indispensável para a efetivação de cada pagamento, que
a contratada apresente juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o comprovante
de recolhimento da contribuição do INSS relativo à
medição anterior, como também os comprovantes de regularidade perante a
Fazenda Estadual, FGTS e ISS;
16.6- Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela
contratada, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação
do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo, no período compreendido
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entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a
legislação específica;
6.7- Ao requerer o pagamento da última medição a contratada deverá
apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura o comprovante de
recolhimento inerente à contribuição do INSS relativo à medição anterior,
bem como da parcela correspondente à última medição, além dos comprovantes
de regularidade de situação perante a Fazenda Estadual, o FGTS e ISS,
indispensáveis os referidos comprovantes para a efetivação do pagamento.
16.8- Proceder em conformidade ao Decreto n° 4.117, de 16 de abril de
2018, quando à apresentação de demais documentos necessários ao pagamento.
16.9 – Apresentar em cada medição a relação de empregados contratados
para execução do contrato, com cópia dos respectivos contratos de
trabalho.
17. DO REAJUSTAMENTO:
17.1- Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo
período de 12 (doze) meses na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001.
Portanto os preços são fixos e irreajustáveis.
18. DAS PENALIDADES:
18.1- O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a
recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do
prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida e sujeitará o licitante às sanções previstas no
artigo 87 da Lei nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação de multa fixada
em até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
18.2- Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução
imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade
das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às sanções
administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
I. Advertência;
II. Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de
Recolhimento do Município, a ser preenchida de acordo com instruções
fornecidas pela Contratante):
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do (s) serviços (s), calculada
sobre o valor total das etapas não concluídas até o término do prazo de
execução, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução
parcial do contrato;
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c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula
ou condição do contrato não
especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência;
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato
unilateral da Administração,
motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais
sanções cabíveis;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
18.3- No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o
direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em
que o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.
18.4- As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2,
poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II.
18.5- O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da
multa não for pago, ou depositado, será o valor automaticamente inscrito
na Dívida Ativa do Município de IBICARAI e será cobrado administrativa
e/ou judicialmente.
19. DA RESCISÃO DO CONTRATO:
19.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
mediante
motivação
formal
nos
autos
respectivos,
garantidos
o
contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei no
8.666/93.
19.2- No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratante
ficam asseguradas à Contratante, sem prejuízo das sanções cabíveis:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidos à Contratante;
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos
causados à Contratante.
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20. DA IMPUGNAÇÃO:
20.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Instrumento,
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo esta Administração
proceder ao julgamento e responder ao ato impugnatório em até 3 (três)
dias úteis.
20.2- Decairá do direito de impugnar os termos deste Instrumento perante
esta Administração o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia
útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, sobre falhas
ou irregularidades que porventura ilustrem o presente Termo, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.
20.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão
a ela pertinente.
20.4- A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo email ibicarai.licitacao2022@gmail.com ou por petição dirigida ou
protocolada no prédio da prefeitura Municipal de IBICARAI em horário de
expediente.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1- A Comissão poderá propor ao Prefeito do Município a revogação ou
anulação desta licitação, sem que disso decorra para as licitantes
qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação;
21.2- À Administração se reserva o direito de revogar o procedimento
licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo
a assinatura do contrato, por justificada conveniência administrativa ou
anulá-lo por ilegalidade, sem que às licitantes caibam quaisquer direitos
à indenização ou ressarcimento
21.3- Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão poderá solicitar
as licitantes os esclarecimentos eventualmente necessários a um perfeito
entendimento e compreensão das propostas apresentadas;
21.4- Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas;
21.5- A Administração poderá introduzir aditamento, modificações, ou
revisões no presente Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias antes da
data marcada para entrega das Propostas. Tais procedimentos serão
encaminhados através de carta circular, e-mail ou telefax, a todos os
interessados que tenham adquirido o Instrumento Convocatório desta
licitação;
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21.6- Qualquer alteração significativa, a critério da Administração, ou
que importe em alteração nas propostas em elaboração pelas licitantes,
ocorrida após a publicação do aviso pertinente a esta licitação, implicará
na prorrogação do prazo de apresentação das propostas por iguais números
de dias decorridos entre a mencionada publicação e a data do aviso de
alteração.
21.7- Qualquer pedido de esclarecimento à Comissão apenas será conhecido
e respondido caso formulado por escrito e protocolado até 05 (cinco) dias
antes da data designada para o recebimento dos Documentos e Propostas.
21.8- As respostas às consultas formuladas pelas licitantes serão
obrigatoriamente respondidas pela Comissão, até 03 (três) dias antes da
data marcada para recebimento das Documentações e Propostas, permanecendo
disponíveis ao conhecimento de qualquer interessado, no endereço indicado
no preâmbulo deste Edital.
21.9- A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
21.10- A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do
licitante, das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e
seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nele contidas.
21.11- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias
consecutivos, salvo se o vencimento for em dia que não houver expediente,
desta feita, considerar-se-á o próximo dia útil.
21.12 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública.
21.13- Fica estabelecido o Foro da Comarca deste Município para dirimir
as dúvidas e contendas deste certame Licitatório, renunciado qualquer
outro por mais privilegiado que seja
IBICARAI - BA, 14 de Fevereiro de 2022.
Renata Prates dos Santos
Presidente CPL
Portaria nº. 24/20

ANEXO 1
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
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OBJETO:

Ibicaraí

CONTRATAÇÃO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA

EM

PAVIMENTAÇÃO

EM

PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO POVOADO DE CAJUEIRO, NAS RUAS: 13 DE
JULHO, TRAVESSA RUI BARBOSA, TRAVESSA PEDRO FELÍCIO, RUA ANTÔNIO ESTEVES
E RUA DO LIMOEIRO POSSIBILITANDO PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL
NO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ- BA.

OBS: TODAS ESSAS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ARQUIVOS ESPECÍFICOS QUE
ESTARÃO SENDO ENCAMINHADOS JUNTO COM O EDITAL TP 01/2022.

LEIA-SE:
x

Memorial Descritivo

x

Planilhas

x

Cronogramas

x

OUTROS
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ANEXO 2
MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

A

empresa

,
,

inscrita
no CNPJ nº
por
intermédio
de
seu
representante legal o (a) Senhor (a)
, (especifica o cargo ou
função), portador (a) do Registro Geral nº.
e CPF nº
, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei
nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 (dezesseis anos).
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendiz.

Local e Data

(nome e número da identidade do declarante legal)

*Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição
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ANEXO 3
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A

empresa

,
,

inscrita
no CNPJ
por
intermédio

nº
de

seu
,
(a) do Registro Geral nº.
e CPF nº
, DECLARA sob as penas
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, modalidade TOMADA DE PREÇOS
nº 001/2022, realizado pela Prefeitura Municipal IBICARAI - BA, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
representante legal o (a) Senhor (a)
(especifica o cargo ou função), portador

Local e Data

(nome e número da identidade do declarante legal)
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ANEXO 4
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL E
DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa
CNPJ sob nº.

,

sediada na Rua

,

inscrita

no

, por seu representante legal Sr.
,
(especificar o cargo
ou
função
que
exerce),
portador
da
Cédula
de Identidade nº.
e
CPF
nº.
, abaixo firmado, DECLARA em conformidade com o exigido
no Edital TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 que conhece e aceita plenamente
todas as condições estabelecidas no certame em apreço, e que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades do local para execução da
obra objeto da presente licitação, estando ciente que não poderá alegar
desconhecimento de circunstâncias que influenciem na execução do contrato,
e que será de sua responsabilidade, caso seja vencedora do certame, a
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação
dos locais de execução da obra acima mencionada.

Local e Data

(nome e número da identidade do declarante legal)
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ANEXO 5
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE - EPP

, inscrita no CNPJ no
,
por
intermédio de seu
representante
legal, o(a) Sr.(a.)
,
portador(a) da Carteira de Identidade nº
e do CPF no
,
DECLARA, para fins do disposto no Edital TOMADA DE PREÇOS no 01/2022, sob
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:
(
)
(
)

MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006;
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Local e Data

(nome e número da identidade do declarante legal)

OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser posta no envelope “A” (Documentos de
Habilitação) pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação
do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006.
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ANEXO 6
MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE
PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAI
REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº.. .............
Prezados Senhores,
1) Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.as., a nossa proposta
relativa TOMADA DE PREÇOS Nº..............., em epígrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declarando aceitar as condições
prescritas nos documentos da TOMADA DE PREÇOS.
2) Nosso

preço

global

para

execução

integral

da

obra

é

o

seguinte: R$................................................(. ),
conforme descrito
em nosso orçamento e de acordo com as parcelas previstas em nosso
cronograma físico financeiro.
3) A validade desta proposta é de ........ (.
da data de sua apresentação.

) dias corridos, a partir

4) Prazo de execução para entrega da obra de acordo aos cronogramas,
contados a partir da emissão da respectiva Ordem de Serviço.
5) Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, a contar da
liberação da medição, resultante da execução da etapa da obra.
6) A proposta de preços apresenta orçamento conforme prevê o Edital de
Licitação.
7) Informamos que, se vencedora da presente Licitação, submeteremos à
aprovação da fiscalização da PMI, a nossa equipe técnica responsável pela
execução dos serviços.
8) Se detectada pela fiscalização da PMI a necessidade de inclusão e/ou
substituição de equipamentos e/ou pessoal necessário ao cumprimento do
cronograma, o fato deverá ser registrado no livro diário de obras e a
Empresa tem até 15 (quinze) dias para atender a solicitação, sob pena de
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pagamento de multa como previsto no item Penalidades.
9) Informamos que o(s) Sr.(s) . é
(são)
nosso(s)
representante(s)
credenciado(s) a responder
por nossa Empresa junto a V.Sª., a tudo que se fizer necessário durante
os trabalhos da Licitação.
Local/Data: Atenciosamente,
Representante legal da empresa Razão Social da Empresa
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ANEXO 7
TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 29/2022.
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE N.º 0XX/2022 QUE
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBICARAI, E A
EMPRESA NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de um lado O Município de Ibicaraí , pessoa
jurídica de direito público, com sede administrativa localizada à Rua
Tiradentes, n° 23, Centro Ibicaraí CEP: 45.745-000
Ibicaraí – BA ,
inscrita no CNPJ sob o nº 14.147.896/00001-40, neste ato representado
pela Excelentíssimo Prefeito Municipal, xxxx, brasileira, Solteira,
portador de RG Nº xxxx SSP-BA e inscrito no CPF xxxx residente e
domiciliado na Rua xxxxx, nº xx, Bairro xxxxx – BA, de agora em
diante
denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXX,
situada à ,
inscrita
no
CNPJ
sob nº
, aqui representada pelo Sr.º
,
maior,
empresário, inscrito no CPF/MF
nº
e
RG
n.º
SSP/BA., residente e domiciliado
, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se
integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem
presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos
termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, e tendo em vista o que consta na TOMADA DE PREÇOS N. 01/2022,
processo Administrativo nº 29/2022, as cláusulas e condições a seguir
descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1 - Fundamenta-se o presente Instrumento na proposta apresentada pela
CONTRATADA e no resultado da Licitação sob a modalidade Tomada de Preços
n° 01/2022 devidamente homologado pela Prefeita Municipal, corroborado
com a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA.
2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA RURAL DO POVOADO
DE CAJUEIRO, NAS RUAS: 13 DE JULHO, TRAVESSA RUI BARBOSA, TRAVESSA PEDRO
FELÍCIO, RUA ANTÔNIO ESTEVES E RUA DO LIMOEIRO POSSIBILITANDO PROPORCIONAR
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ- BA
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2.2 - Os Serviços serão executados conforme Projeto Básico, respectivo
Caderno
de
Encargos
Gerais,
Especificações
e
demais
condições
estabelecidas no EDITAL (Tomada de Preços nº. 01/2022, pela Lei nº.
8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 8.883/94, e Ordens
de Serviço, as quais farão parte deste instrumento como se nele estivessem
transcritos, valendo expressamente, no que não estiverem em contradição
com os termos do mesmo instrumento.
2.3 - Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente
encontradas pela CONTRATADA no decorrer da execução dos serviços, deverão
ser comunicadas, por escrito, ao CONTRATANTE.
2.4 - Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos, encargos
gerais e especificações técnicas fornecidas, sem o consentimento prévio,
por escrito do CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES
São compromissos das partes:
3.1

- DA CONTRATANTE:

3.1.1 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes da Tomada de Preços n° 01/2022,
consoante estabelece a Lei nº. 8.666/93;
3.1.2 - Solicitar, sempre que necessário, informações referentes à obra,
ora objeto do presente instrumento, perante a CONTRATADA;
3.1.3 - Designar um técnico para verificar a fiel execução do Contrato e
atestar a execução dos serviços conforme as diretrizes do projeto básico;
3.1.4 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com
a execução dos serviços, conforme dispõe este instrumento, diligenciando
nos casos que exijam providências corretivas;
3.1.5 - Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das notas fiscais
e recibo devidamente atestados pelo setor competente, e conforme as
diretrizes estabelecidas na cláusula quarta do presente instrumento;
3.1.6 - Recusar os serviços que não atendam às especificações previstas
no edital e na proposta vencedora do certame.
3.2

- DA CONTRATADA:

3.2.1 - Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas,
sendo-lhe vedado introduzir modificações nas especificações técnicas e
encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do CONTRATANTE;
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3.2.2

Assumir a responsabilidade técnica

pela execução dos serviços;

3.2.3 Observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, segurança,
resistência recomendados pela ABNT;
3.2.4
Acompanhar o cronograma físico do serviço de modo a não provocar
atrasos;
3.2.5
Atualizar
desenvolvimento
dos
fiscalização.
3.2.6

o
cronograma
físico-financeiro,
conforme
serviços,
obedecendo
às
determinações

o
da

- Não subempreitar serviços definidos, no todo ou em parte.

3.2.7 - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificações exigidas na licitação;
3.2.8 - Submeter-se à fiscalização do CONTRATANTE;
3.2.9 –Manter Responsável Técnico devidamente credenciado, através de ART
e preposto aceito pelo CONTRATANTE, para representá-lo na execução do
Contrato;
3.2.10 - Manter, em locais determinados pelo CONTRATANTE, placas de
identificação dos serviços e da firma executante e o pessoal em serviço
devidamente identificados;
3.2.11 - Corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, 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 apontados pelo CONTRATANTE;
3.2.12 - Submeter-se às disposições legais em vigor;
3.2.13 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á, para com o CONTRATANTE e para
com terceiros pelo estrago, com prejuízo ou danos causados ao CONTRATANTE
ou aos serviços, em consequência de imperícia, imprudência ou negligência,
próprias ou de seus prepostos, auxiliares ou operários;
3.2.14 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os encargos
decorrentes da execução deste contrato, inclusive os de natureza fiscal,
em especial ISS no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mão
de obra, social, civil e obrigacional e, quando houver subordinação e
vínculo empregatício, os de natureza trabalhista e previdenciária, não
gerando para o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício, bem como
quaisquer outras obrigações ou encargos não previstos neste contrato;
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3.2.15
- Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;
3.2.16 - Responsabilizar-se por quaisquer danos decorrentes da execução
dos
serviços
contratados
ao
CONTRATANTE
e,
ou
a
terceiros,
independentemente de dolo ou culpa;
3.2.17 - O Recebimento Definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA das
responsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução
pelo período de 05 (cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a sanálo sem ônus para o CONTRATANTE;
3.2.18
objeto
a obra
poderá
sempre

- 80% (oitenta por cento) da mão-de-obra destinada à execução do
contratual deverá ser compreendida de moradores da localidade onde
será realizada, caso não haja profissionais qualificados a empresa
importar da sede do município e/ou de outro local, priorizando
os munícipes de IBICARAI, BA.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 – O valor global do Contrato é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXX), pago
conforme a emissão de Nota Fiscal, medição devidamente atestado pela
Prefeitura Municipal de IBICARAI – BA e da Liberação do Recurso pela Caixa
Econômica Federal, adicionado à apresentação da documentação abaixo
especificada:
a) CERTIFICADO DE REGULARIDADE do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), da jurisdição da sede ou filial da empresa, devendo o mesmo ter
igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da
regularidade fiscal.
b) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, ou equivalente, expedida pelo Instituto
Nacional da Seguridade Social – INSS, da sede ou filial da empresa,
devendo a mesma ter igualdade de CNPJ com os demais documentos
apresentados na comprovação da regularidade fiscal.
c) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da Obra,
obrigatório no primeiro pagamento, conforme Ordem de Serviço;
d)

Registro da Obra no INSS –CEI.

4.2 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à
alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento.
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4.3 - Somente serão pagos os valores correspondentes às partes dos serviços
efetivamente realizados e atestados pelo fiscal.
4.4 - A CONTRATADA deverá emitir as faturas de acordo com as quantidades
expressas nos laudos de medição.
4.5 - No ato de pagamento será procedida à retenção do ISS na fonte, nos
termos da Lei Municipal, devendo, para tanto, a CONTRATADA discriminar,
em cada fatura, o valor dos serviços.
4.6 - As faturas que não estiverem corretamente formuladas, deverão ser
devolvidas dentro do prazo de sua conferência ao CONTRATADO, e o seu tempo
de tramitação desconsiderado.
CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
5.1 - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja interesse
do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA SEXTA - CRÉDITO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 – Os recursos financeiros para pagamento desta Tomada de Preços
serão provenientes dos recursos da seguinte Dotação Orçamentária do
exercício de 2022:

Unidade Orçamentária: 03.13.01 – SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV. PULB E
DESENV URBANO;
Projeto Atividade: 1.054 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 24 – CONVÊNIO
Unidade Orçamentária: 03.13.01 – SECRETARIA INFRAESTRUTURA SERV. PULB E
DESENV URBANO;
Projeto Atividade: 1.063 – OBRAS DE INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO CAJUEIRO
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 100 - TESOURO
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS
7.1 - A CONTRATADA garante, por cinco anos, a solidez e segurança do
trabalho, compreendido, também, o material empregado, e se obriga a
realizar, por sua conta exclusiva, reparos estruturais que venham a ser
necessários dentro da vigência da garantia.
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CLÁUSULA OITAVA – PRAZO:
8.1 - O prazo de vigência do contrato será de 120 (CENTO E VINTE) dias, a
contar da assinatura deste contrato
8.2 - O prazo de execução dos serviços será de 120 (CENTO E VINTE) dias,
contados a partir do 5º (quinto) dia útil após o recebimento da Ordem de
Serviço.
8.3 - O prazo para início das obras e serviços será de até 10 (dez) dias
corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço.
8.4 - Os prazos que tratam este contrato poderão ser prorrogados de acordo
com a Lei 8.666/93.
CLAUSULA NONA - DA CAUÇÃO E SUA DEVOLUÇÃO
9.1 – A licitante vencedora deverá prestar caução de Garantia de execução
da obra num percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato.
9.2 – Esta Caução deverá ser feita em qualquer das modalidades previstas
no artigo 56, parágrafo 1° da Lei Federal n° 8.666/93. A garantia prestada
em dinheiro deverá ser recolhida por depósito bancário em conta a ser
fornecida pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Ibicaraí
–BA.
9.3 – Após a conclusão dos serviços e mediante a apresentação do Termo de
Recebimento
Definitivo
expedido
pela
Secretaria
Municipal
de
Administração, bem como da apresentação de comprovação de regularidade
dos
recolhimentos
previdenciários
e
encargos
trabalhistas
dos
profissionais que trabalharam
na obra, será então devolvida à caução, no prazo de até 30 (trinta) dias,
mediante requerimento escrito, dirigido à Comissão de Licitação do
Município.

CLÁUSULA DECIMA – DAS PENALIDADES
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10.1 - O atraso injustificado, o descumprimento, parcial ou total, do
objeto deste Contrato, bem como de quaisquer das obrigações definidas
neste instrumento, acarretará, após regular processo administrativo, com
direito à ampla defesa e ao contraditório, a incidência das seguintes
sanções:
a)

Advertência;

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor do Contrato,
por cada dia de atraso na execução das obras, sem prejuízo das demais
sanções contratuais e legais estabelecido;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de
recusa do licitante em assinar o Contrato de do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da notificação feita pela Contratante;
d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, pelo não
cumprimento de cláusula ou condição prevista no Contrato;
e) Os valores das multas referidas nesta cláusula serão descontados de
ofício pela contratada, mediante subtração a ser efetuada em qualquer
fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a Prefeitura Municipal
de IBICARAI/BA, independente de notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial.
f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois)anos.
g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. A multa
a que alude esta cláusula, não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas neste
Contrato e na Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO
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11.1 - O contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para
tanto, manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de
60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com
as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, ficando
no ato da assinatura deste contrato reconhecido pelas partes os direitos
da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 e seguinte da Lei n· 8.666/93 e suas alterações.
12.2 - Constituem motivos para a rescisão contratual:
12.2.1.
O não cumprimento
projetos ou prazos;

de

cláusulas

contratuais,

especificações,

12.2.2.
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
12.2.3.
A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados;
12.2.4.

O atraso injustificado no início da obra;

12.2.5.
A paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à
administração;

12.2.6.
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão, ou incorporação não admitida no edital e neste
contrato;
12.2.7.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada, designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim
como as de seus superiores;
12.2.8.
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1º do art. 67, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações
posteriores;
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12.2.9.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

12.2.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do Contrato;
12.2.11.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
12.2.12.
A supressão, por parte da administração de obras acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º
do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
12.2.13.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações
e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
12.2.14.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
12.2.15.
A não liberação, por parte da Administração, de área, local, ou
objeto para execução de serviço ou fornecimento nos prazos contratuais,
bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
12.2.16.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente
comprovada, impeditivo da execução do contrato;
12.2.17.
Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
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12.3. O Contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial e das demais sanções aplicáveis, segundo as
quais não assistirá à CONTRATADA nenhum direito a indenização, quando o
motivo da rescisão se enquadrar no item "1" a "12" e "17" acima
relacionados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
13.1 - A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida
do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Ibicaraí para dirimir quaisquer
questões decorrentes do presente instrumento.
E por estarem, assim,
justos e contratados, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, na
presença de 02 (duas) testemunhas.
IBICARAI, XX de XXXXXXXXX de 2022.

CONTRATANTE:
TESTEMUNHAS
Nome:
RG:

CONTRATADA:

Nome:
RG:
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I
CFF -

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Grau de Sigilo
Cronograma Base para Licitação
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
2862/2020

GESTOR
53000 MDR

PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃ
ÃO / Nº
MODALIDADE
OPERAÇÃO
GESTOR
PAVIMENTAÇÃO
2862/2020DE VIAS 53000 MDR

GraudeSiglo
#PUBLICO

PROGRAMA
OBJETO
AÇÃ
ÃO / MODALIDADE
PLANEJAMENTO
Implantação de URBANO
Pavimentação em paralelepípedo
PAVIMENTAÇÃO
na zona DE
rural
VIAS
do Povoado de Cajueiro -

OBJETO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Pov

MUNICÍPIO
APELIDO/ DO
UF EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE / ENDEREÇO
IBICARAÍ
Implantação
BA de Pavimentação em paralelepípedo
POVOADOnaDO
zona
CAJUEIRO
rural do Povoado de

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona ru

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA

MUNICÍPIO / UF
IBICARAÍ BA

DATA BASE
fev-21

DESCRIÇÃO DO LOTE
DATA BASE
DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
DESCRIÇÃO DO LOTE
BDI 1
BDI 2
BDI 3
BDI 4
BDI 5
Implantação de Pavimentação em pa
aralelepípedo
fev-21
na zona rural
Não
do Povoado
Salvador
de Cajueiro
/ BA - IBICARAÍ - BAImplantação de Pavimentação em pa
aralelepípedo
21,59%
na zona rural do Povoado de Cajueiro - IBICARAÍ - BA

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

1

Item

Descrição das Metas / Macrosserviços

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Local

Valores Totais
(R$)
385.205,00

385.205,00

PROPONENTE
LOCALIDADE/ TOMADOR
/ ENDEREÇO
PREFEITURA
POVOADO DO
MUNICIPAL
CAJUEIRO
DE IBICARAÍ - BA

0
Início de Obra
00/01/00
Parcela (%)
Parcela (R$)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1

Item

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Nome:
FLANEY DIAS OLIVEIRA
Título:
ENG CIVIL
CREA/CAU RNP: 0510017401
00 de janeiro de 1900
ART/RRT:
Data

Local

00 de janeiro de 1900
Data

Descrição das Metas / Macrosserviços

Valores Totais
(R$)
385.205,00

385.205,00

0
Início de Obra
00/01/00
Parcela (%)
Parcela (R$)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

BDI 1
21,59%

1

2

3

4

5

6

Parcela 1
fev/00
17,91%
68.990,22
17,91%
68.990,22
17,91%
17,91%
68.990,22

Parcela 2
mar/00
19,19%
73.920,84
37,10%
142.911,06
19,19%
37,10%
142.911,06

Parcela 3
abr/00
19,26%
74.190,48
56,36%
217.101,54
19,26%
56,36%
217.101,54

Parcela 4
mai/00
22,64%
87.210,41
79,00%
304.311,95
22,64%
79,00%
304.311,95

Parcela 5
jun/00
21,00%
80.893,05
100,00%
385.205,00
21,00%
100,00%
385.205,00

Parcela 6
jul/00
0,00%
0,00
100,00%
385.205,00
0,00%
100,00%
385.205,00

Nome:
Nome:FLAEYDISOVR
FLANEY DIAS OLIVEIRA
Título:
Título:ENGCIVL
ENG CIVIL
CREA/CAU RNP: 0510017401
CREA/U:NP05174
ART/RRT:
ART/:

27.476 v008 micro

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

1
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o
padrão de acabamento para as ações de pavimentação e sinalização de ruas do município
Ibicaraí - BA.

OBJETO:
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro,
nas ruas: 13 de Julho, Travessa Rui Barbosa, Travessa Pedro Felício, rua Antônio Esteves
e rua do Limoeiro possibilitando proporcionar o desenvolvimento regional em Ibicaraí Bahia.
MUNICÍPIO: IBICARAÍ - BA
LOCAL: Povoado de Cajueiro
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
As placas relativas às obras serão fornecidas pela contratada de acordo com modelos
definidos pela CAIXA, devendo ser colocadas e mantidas durante a execução da obra em
locais indicados pela fiscalização.
As placas de obra serão confeccionadas em chapas de aço galvanizado ou chapa preta. A
escolha de um ou de outro material será feita pela fiscalização, em função do tempo de
execução da obra. Concluída a obra, a fiscalização decidirá o destino das placas, podendo
exigir a permanência delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada, ao escritório
local da contratante.
As placas relativas às responsabilidades técnicas pelas obras ou serviços, exigidas pelos
órgãos competentes, serão confeccionadas e colocadas pela contratada, sem ônus para a
contratante.

1
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Outros tipos de placas da contratada, subcontratada, fornecedores de materiais e/ou
equipamentos, prestadores de serviços, etc., poderão ser colocados com a prévia
autorização da fiscalização e da contratante.

1.2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

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

2.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS • Teodolito eletrônico; • Barra de aço CA-50 6,3mm; • Tinta
acrílica.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS • Utilizar o comprimento de locação de
pavimento a ser realizada.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO • Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os
carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na locação; • Para efeito de cálculo do coeficiente desta
composição, foi considerado o espaçamento de 20 metros entre pontos.
EXECUÇÃO • Verifica-se um ponto topográfico conhecido (ponto definido no terreno, na via
pública ou parede de construção vizinha); • Com o auxílio do teodolito, instalam-se os pontos de
referência através da fixação de barras de aço no solo; • Em seguida é feita a pintura da barra de aço que
ficou acima do solo para facilitar a visualização do ponto pela equipe de locação. Tal marcação serve de
referência planialtimétrica para outras operações de locação da obra.

2
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2.2

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Servente: empregado que auxilia os operários dos
equipamentos na execução do serviço. - Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e
regularizar o subleito. - Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando
atender a umidade ótima para a compactação. - Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para
compactar o subleito.
EQUIPAMENTO - Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. - Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga
útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive tanque de aço para
transporte de água. - Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso
operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área geométrica, em metros
quadrados, de subleito a receber regularização e compactação.
- Para fins de cálculo dos coeficientes desta composição, considerou-se a execução de regularização
e compactação de subleito já existente. - Considera-se que a regularização e compactação alcança até
20 cm de espessura do subleito já existente. - As produtividades desta composição não contemplam a
atividade de transporte, lançamento e espalhamento de material. Se necessária a importação de
material, o usuário deverá contemplar atividades de aterro. - A motoniveladora é utilizada na
composição apenas para executar a tarefa de nivelar regularizar o subleito. - As produtividades desta
composição não contemplam as atividades de remoção de camada vegetal, limpeza de terreno,
escavação, corte e aterro. - É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de
garantir que se atinja a umidade ótima de compactação. - A quantidade de fechas executadas pelos
rolos compactadores foi determinada considerando atender a energia de compactação de 95% energia
normal. - É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de garantir que se
atinja a umidade ótima de compactação. - Esta composição é válida para trabalho diurno. - CHP:
considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço. - CHI: considera
os tempos em que o equipamento está parado. - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados
antes, durante e após a conclusão do serviço não estão comtemplados na composição.
EXECUÇÃO - O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas
(atividades não contempladas nesta composição). - A motoniveladora realiza a regularização e
3
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nivelamento do subleito. - Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em
projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. - Com o material
dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada utilizandose o
rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as
exigências de compactação.

3- PAVIMENTAÇÃO
3.1 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42
PECAS POR M²)
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Calceteiro: profissional que executa as atividades para a
construção do pavimento em paralelepípedos; - Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as
atividades para a execução do pavimento em paralelepípedos; - Rolo liso: equipamento para a
compressão da camada de revestimento em paralelepípedos; - Areia: material utilizado na execução
do colchão de areia; - Paralelepípedo (30 a 35 peças por metro quadrado): pedra que compõe a
camada de revestimento do pavimento; - Argamassa: material utilizado para o enchimento das juntas
entre os paralelepípedos.
EQUIPAMENTO - Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso
operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área total de pavimento, em
metros quadrados, a ser revestida com paralelepípedos.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - - Esta composição refere-se tanto à execução de vias como à
execução de pátios e estacionamentos em paralelepípedos. Foram observadas pequenas diferenças de
produtividade entre as duas situações, no entanto, as diferenças entre os custos unitários dos serviços
obtidos foram irrelevantes; - Para fins de cálculo dos coeficientes desta composição, considerou-se a
situação de execução de vias; - Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados
os calceteiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução; - As
produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, ou base e
subbase e reforço de subleito; o transporte dos insumos, tais como: areia, pó de pedra e
paralelepípedos; e a execução de guias e sarjetas. Para tais atividades, utilizar as composições
específicas de cada serviço; - As produtividades desta composição não contemplam nos índices a
execução de sinalização viária; - Os coeficientes de produtividade foram calculados a partir dos
4
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valores medidos em campo; - Para fins de cálculo do consumo de insumos, foram consideradas
perdas incorporadas; - Esta composição é válida para trabalho diurno; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do rolo compactador da seguinte forma: - CHP:
considera o tempo em que o equipamento está efetivamente executando o serviço; - CHI: considera os
demais tempos da jornada de trabalho. - Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes,
durante e após a conclusão do serviço não estão comtemplados na composição.
EXECUÇÃO - Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o
colchão de areia por meio do lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou
pó de pedra; - Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas
seguintes atividades: -> Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente
de serviço; -> Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento
entre si de, no máximo, 15 mm; -> Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento; ->
Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso; -> Rejuntamento feito com argamassa com
auxílio de colher de pedreiro.

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO).
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o

assentamento das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e
escoramento da guia.

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o

assentamento das guias pré-fabricadas.

Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas,

moldadas em concreto com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar
uma área de outra

Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo

acabamento e continuidade às guias.

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Utilizar o comprimento linear total em

trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (uso viário), em valas.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados

os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.

Os índices de
5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TMJUAGA0/RGTTS8C/2YKXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
22 de Fevereiro de 2022
85 - Ano - Nº 2954

Ibicaraí

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
Rua Tiradentes, 23, Centro, Ibicaraí-Bahia. CEP 45.745-000. Tel (73) 3242-1005

produtividade contemplam a regularização da base para a execução das guias.

O transporte das guias

entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de serviço foi considerado para obtenção
dos índices de produtividade.

O escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na

composição, caso seja necessário à execução utilizar composição específica.
definição de trecho reto e curvo para as composições:
ao longo da extensão das guias a serem executadas.

Foi adotada a seguinte

Trecho reto: quando não há alteração de direção
Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção

ao longo da extensão das guias a serem executadas.
EXECUÇÃO

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.

Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
pré-fabricadas.

Assentamento das guias

Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.

3.4 CINTA PARA CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

(VIGA

TRAVAMENTO)

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA.
Refere-se a execução de brocas ao longo da viga de travamento. O item remunera o
fornecimento de materiais e mão-de-obra para a perfuração, armação, preparo e
6
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lançamento de concreto para as brocas de diâmetro de

20 cm. Em cada viga de

travamento serão colocadas 3 brocas.
CINTA EM CONCRETO ARMADO.
Este item refere-se a execução de Viga Baldrame com a finalidade de travamento de
trechos da pavimentação. Será armada 4 ferros 1/4”, estribo 3/16 cada 15 cm e deverá ser
executada em concreto 15 Mpa. Estas vergas estão locadas em projeto e tem largura de 20
cm e altura de 30 cm.
3.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. H
= 7.00cm
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS • Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias
para execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto. •
Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos passeios •
Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessárias para execução do
passeio. • Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. • Madeira: utilizada como fôrma
para conter o concreto.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS • Utilizar o volume total, em metros
cúbicos, de passeios que utilizam concreto feito em obra e sem uso de armaduras. • Esta composição
pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura. • Não há diferença significativa
desta composição com as composições de piso de concreto, para as espessuras compreendidas entre
6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa referência para ambos os casos.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO • Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados
os pedreiros, os carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades
para execução do passeio. • As produtividades desta composição não contemplam as atividades de
execução de camada granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição específica
de cada serviço. • As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem
que prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica. • A fabricação das fôrmas está
contemplada nos índices de produtividade dos carpinteiros. • Foi considerado o reaproveitamento das
fôrmas igual a 4 vezes. • Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas

7
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laterais do passeio, que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a cada 2
m.
EXECUÇÃO • Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as fôrmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; • Finalizada a etapa anterior é feito o
lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; • Para aumentar a rugosidade do
pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da
pista com o concreto ainda fresco. • Por último, são feitas as juntas de dilatação.
Em locais específicos serão executadas rampas para acesso de cadeirantes aos
passeios, conforme figura 03. O piso da rampa será executado com o mesmo material que
será utilizada na calçada, após a devida compactação do solo e canalizações
hidrossanitárias, EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, o
mesmo utilizado na calçada. Serão observadas em projeto as devidas características das
rampas.

Detalhe rampa de acessibilidade

8
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4.0 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINALIZAÇÃO
CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA

As placas denominativas de logradouros públicos deverão conter os seguintes dados:
1 - Tipo do logradouro (Informação obrigatória);
2 - Nome do logradouro (Informação obrigatória);
3 - Numeração do primeiro e do último imóvel da quadra (Informação opcional), e
4 - Número do CEP - Código de Endereçamento Postal (Informação opcional).
SINALIZAÇÃO VERTICAL
Deverá ser realizada limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser
implantada.
A marcação da localização dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o
projeto de sinalização. Escavação da área para fixação dos suportes.
Preparação da base, para recebimento dos suportes das estruturas de sustentação.
Fixação das placas aos suportes e às travessas através de parafusos galvanizados,
porcas e contraporcas. Implantação da placa de forma que os suportes fixados
mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem,
girem ou sejam deslocados.
As placas de sinalização de trânsito são em chapa de aço número 16 com pintura refletiva e serão
instaladas conforme Planta de Sinalização.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º
em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por
objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer
com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.
O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no
mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

9
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5 - DRENAGEM

5.1 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da
cava, executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e
externamente e o fundo, assentar/ colocar as peças pré-moldadas; - Servente: profissional que auxilia
os pedreiros em suas tarefas; - Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo
da cava para a execução da caixa; - Montagem e desmontagem de fôrma de viga baldrame em
madeira serrada: composição utilizada para a execução da cinta horizontal; - Armação de cinta de
alvenaria estrutural: composição utilizada para a armação da cinta horizontal; - Grauteamento de
cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural: composição utilizada para a execução da cinta
horizontal; - Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da
caixa;
- Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das peças pré-moldadas e para o
revestimento com reboco e do fundo; - Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com
chapisco; - Concreto fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo; - Guia de concreto do tipo chapéu para boca de lobo em concreto
prémoldado - dimensões: 1,2 x 0,15 x 0,3 m (*insumo a ser cadastrado no SINAPI). - Retroescavadeira
sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg; - Peça
retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para execução da
tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado - dimensões: 0,7 x 1,1 m.
EQUIPAMENTO - Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp,
caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg,
profundidade escavação máx. 4,37 m.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade total de caixas para
bocas de lobo simples retangulares, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas:
0,6x1x1,2 m.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados
os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução; Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da retroescavadeira da
seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré10
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moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento), movimentação e
finalização (encaixar na posição final e soltar a peça); -> CHI: considera os tempos em que o
equipamento está parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria); - As
produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de locação, remoção de
piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e recomposição do piso. Deve-se,
portanto, considerar composições específicas para estes serviços, caso sejam necessários; Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas as juntas de
assentamento e a execução dos revestimentos com aplicação com colher de pedreiro; - O consumo de
tijolos considera paredes com espessura de uma vez e perdas por entulho durante a execução da
alvenaria e no transporte do material; - É considerada na composição, a execução de cinta horizontal
armada (com uma barra de 10 mm de diâmetro) na parte superior da alvenaria; - Esta composição é
válida para trabalho diurno.
EXECUÇÃO - Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o
fundo para a execução da caixa; - Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em
seguida, realizar a sua concretagem; - Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com
argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da
cinta horizontal; - Executar a cinta com fôrmas, armadura e graute; - Em seguida, posicionar a guia
chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa; - Finalizar a execução da alvenaria até a
altura de apoio das tampas; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento das
águas pluviais; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

11
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Detalhes BOCA DE LOBO

5.2 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X
1.00 X 1.50M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da
cava, executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarração,
revestir as paredes interna e externamente, executar as canaletas e almofadas no fundo do poço,
assentar as peças pré-moldadas; - Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Escavadeira sobre esteiras: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg; - Lastro
com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava; Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou
sobrado utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: composição utilizada para armação da laje de fundo do
poço; - Armação de cinta concreto armado: - Argamassa para o assentamento da alvenaria e das
peças e para o revestimento com reboco e das juntas: - argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo
manual, incluso aditivo impermeabilizante; - Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com
chapisco; - Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;
EQUIPAMENTO - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t,
potência bruta 155 HP.
12
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade total de poços de
visita retangulares para esgoto, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x3,5 m.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de
execução; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças prémoldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento), movimentação e
finalização (encaixar na posição final e soltar a peça); -> CHI: considera os tempos em que o
equipamento está parado por falta de frente - Esta composição é válida para trabalho diurno.
EXECUÇÃO - Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o
fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem; - Sobre a laje de fundo, assentar os blocos
de concreto do balão do poço com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal; - Em seguida,
executar a cinta; - Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e internamente
com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em argamassa; Sobre o balão executado, posicionar a laje de transição pré-moldada com a escavadeira e assentá-la
com argamassa; - Por fim, posicionar o módulo de ajuste com a escavadeira e assentá-lo com
argamassa, deixando altura necessária para execução da tampa do poço.

5.3 CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA,
INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X1,50M

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS - Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da
cava, executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, executar as cintas de amarração,
revestir as paredes interna e externamente, executar as canaletas e almofadas no fundo do poço,
assentar as peças pré-moldadas; - Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da
cava; - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea
ou sobrado utilizando aço CA-60 de 4.2 mm: composição utilizada para armação da laje de fundo do
poço; - Armação de cinta concreto armado: - Argamassa para o assentamento da alvenaria e das
peças e para o revestimento com reboco e das juntas: - argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo
13
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manual, incluso aditivo impermeabilizante; - Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com
chapisco; - Concreto fck = 21MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a
concretagem da laje de fundo;
EQUIPAMENTO - Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t,
potência bruta 155 HP.
CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a quantidade total de caixa de
passagem, em concreto armado, dimensões internas 1,50x1,50x1,50m.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foram
considerados os pedreiros e os serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de
execução; - Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira
da seguinte forma: -> CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças prémoldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento), movimentação e
finalização (encaixar na posição final e soltar a peça); -> CHI: considera os tempos em que o
equipamento está parado por falta de frente - Esta composição é válida para trabalho diurno.
EXECUÇÃO - Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar
o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da caixa e suas armaduras. E,
em seguida, realizar a sua concretagem; - Atenta-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de
saída, até a altura da cinta horizontal; - Em seguida, executar; - Por fim realizar a execução da tampa
do poço.
5.4 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS:
Argamassa traço 1:3 utilizada para vedação das conexões dos tubos de concreto com junta rígida para
redes de águas pluviais.

14
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Equipamentos:

Escavadeira hidráulica: escavadeira hidráulica com potência de 105 HP e caçamba com

capacidade de 0,8 m³.

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 300, 500 e 600 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de águas pluviais com baixo nível de interferência.
CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano, com imóveis
edificados ao longo de sua extensão, podendo ser caracterizado como execução de redes em vias
pavimentadas e/ ou calçadas onde há maior tráfego de carros e/ ou pessoas, e onde há maior
interferência com outras redes e restrição de espaço. Locais com nível baixo de interferências são
aqueles onde há menor adensamento urbano, podendo ser caracterizado como vias não
pavimentadas, terrenos baldios e redes executadas dentro de empreendimentos fechados em
construção, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.
Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10 m de distância da
vala.
Foram consideradas perdas por resíduo.
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da escavadeira da
seguinte forma: o CHP: considera o tempo em que o equipamento está transportando o tubo e
fazendo sua descarga na vala. o CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavação está
aguardando outros serviços (exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento
de tubo).
Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, contenção e esgotamento não estão considerados
nesta composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado). Deve-se, portanto,
considerar composições específicas para estes serviços. Execução
Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.
Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para não danificar a
peça. Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.
Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da
tubulação e realizar o encaixe.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
Rua Tiradentes, 23, Centro, Ibicaraí-Bahia. CEP 45.745-000. Tel (73) 3242-1005

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das
pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma
bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.
Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa,
aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo.

6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 - Limpeza geral e entrega da obra
A obra deve ser entregue com todos os seus serviços concluídos, e em perfeitas condições de
utilização, com todos os encargos tributários, taxas e emolumentos relativos à execução da obra
pagos.
A obra será considerada concluída somente após a vistoria final pela fiscalização da obra, com
a aprovação de todos os serviços e da limpeza final, e do fornecimento do termo de
recebimento da obra.

Eng. Flaney Dias
CREA-BA RNP: 0510017401

Prefeitura Municipal de IBICARAÍ - BA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO
2862/2020

GESTOR
53000 MDR

PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

OBJETO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro -

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA

MUNICÍPIO / UF
IBICARAÍ BA

DATA BASE
fev-21

DESCRIÇÃO DO LOTE
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro - IBICARAÍ - BA

Item

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

Fonte

Código

0
1.
1.0.0.1.
1.0.0.1.1.
1.0.0.2.
1.0.0.2.1.
1.0.0.3.
1.0.0.3.1.

SINAPI

99064

1.0.0.3.2.

SINAPI

100576

ORSE

051

COMP

001

1.0.0.4.
1.0.0.4.1.

SINAPI

101169

1.0.0.4.2.

SINAPI

94273

1.0.0.4.3.

SINAPI

101173

1.0.0.4.4.

SINAPI

96536

1.0.0.4.5.

SINAPI

94975

1.0.0.4.6.

SINAPI

96543

1.0.0.4.7.

SINAPI

96544

1.0.0.5.
1.0.0.5.1.

SINAPI

97084

1.0.0.5.2.

SINAPI

94990

1.0.0.5.3.

ORSE

09418

SINAPI

97956

1.0.0.6.
1.0.0.6.1.
1.0.0.6.2.

ORSE

11474

1.0.0.6.3.

SINAPI

99262

1.0.0.6.4.

SINAPI

95567

1.0.0.6.5.

SINAPI

92211

ORSE
ORSE
ORSE

02555
10808
10712

1.0.0.7.
1.0.0.7.1.
1.0.0.7.2.
1.0.0.7.3.
1.0.0.8.
1.0.0.8.1.

Encargos sociais:

ORSE

06191

LOCALIDADE / ENDEREÇO
POVOADO DO CAJUEIRO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de

Unidade

Descrição
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro IBICARAÍ - BA
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
TERRAPLANAGEM
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_07/2016
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF_06/2017
CALÇADA/CONTEÇÃO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO
DRENAGEM
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.50M,
LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO
DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINALIZAÇÃO
CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL

BDI 1
21,59%

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

BDI 2

BDI
(%)

BDI 3

BDI 4

Preço Unitário
(R$)

BDI 5

Preço Total
(R$)
385.205,00

M

4,00
5,00
2.752,55

M2

2.752,55

m2
MÊS

0,51

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

1,87

BDI 1

330,50
899,15

-

401,85
1.093,28
0,62
2,27

6.248,29

-

BDI 1

-

264.604,61

62,99

BDI 1

76,59

210.817,80

BDI 1

47,85

48.259,60

BDI 1

68,03

1.428,63

BDI 1

90,62

2.000,89
1.277,20

M2

2.752,55

M

1.008,56

39,35

M

21,00

55,95

M2

22,08

74,53

M3

2,21

475,30

BDI 1

577,92

KG

30,24

18,86

BDI 1

22,93

KG

5,95

17,57

BDI 1

21,36

-

BDI 1

-

-

385.205,00
1.607,40
1.607,40
5.466,40
5.466,40
7.954,87
1.706,58

693,40
127,09
73.925,36

M2

1.210,27

0,58

BDI 1

0,71

859,29

M3

84,72

689,09

BDI 1

837,86

70.983,50

M2

21,00

81,56

BDI 1

UN

8,00

1.113,34

BDI 1

1.353,71

UNID

3,00

2.450,13

BDI 1

2.979,11

8.937,33

UN

2,00

539,29

BDI 1

655,72

1.311,44

M

24,00

95,56

BDI 1

116,19

2.788,56

M

9,00

173,93

BDI 1

211,48

1.903,32

10,00
14,00
3,27
2.752,55

55,58
136,26
385,30

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

67,58
165,68
468,49
0,49

4.527,28
675,80
2.319,52
1.531,96
1.348,75
1.348,75

-

un
UNID
M2
M2

BDI 1

0,40

99,17

2.082,57

-

25.770,33
10.829,68

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

IBICARAÍ BA
Local

Data

Nome:
FLANEY DIAS OLIVEIRA
Título:
ENG CIVIL
CREA/CAU RNP: 0510017401
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:
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Ibicaraí

Quadro de
Composição
do BDI 1
Nº TC/CR
2862/2020

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA

OBJETO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro - IBICARAÍ - BA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias
urbanas

DESONERAÇÃO
Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo
para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens

Siglas

%
1º
Situação
Médio
Adotado
Quartil

3º Quartil

Administração Central

AC

3,80%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,32%

-

0,32%

0,40%

0,74%

R

0,50%

-

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,11%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

7,30%

-

6,64%

7,30%

8,69%

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

ISS

3,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

0,00%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI
PAD

21,59%

OK

19,60% 20,97%

24,23%

BDI COM desoneração

BDI
DES

21,59%

Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS
0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)
Tributos (Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% Desoneração)

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada
parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =

(1+AC + S + R + G)*(1 +
DF)*(1+L)
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Ibicaraí

(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de
cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e
pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.
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.
Observações:

IBICARAÍ BA
Local

Data

Responsável Técnico
Nome:
FLANEY DIAS OLIVEIRA
Título:
ENG CIVIL
CREA/CAU: RNP: 0510017401
ART/RRT:

Nome:
Cargo:

Responsável Tomador
MONALISA G. TAVARES
PREFEITA MUNICIPAL
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Ibicaraí

I
PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Nº OPERAÇÃO
2862/2020

GESTOR
53000 MDR

PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO / MODALIDADE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Serviço
Nível 4
Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço
Serviço

1.0.0.4.6.

Serviço

1.0.0.4.7.

Nível 4

1.0.0.5.

Serviço

1.0.0.5.1.

Serviço

1.0.0.5.2.

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CALÇADA/CONTEÇÃO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2017
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Serviço

1.0.0.5.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

Nível 4

1.0.0.6.

DRENAGEM

0

0

0

BDI 5

0

Quantidade

BDI 4

0

Unid.

BDI 3

0

Descrição

BDI 2

TV. RUI
BARBOSA

Item

antação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro - IBICARAÍ - BA
1.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
1.0.0.1.
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0.0.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
m2
4,00
1.0.0.2.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.0.0.2.1.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
MÊS
5,00
1.0.0.3.
TERRAPLANAGEM
1.0.0.3.1.
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
M
2.752,55
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
1.0.0.3.2.
M2
2.752,55
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
1.0.0.4.
PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
1.0.0.4.1.
M2
2.752,55
AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
1.0.0.4.2.
M
1.008,56
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
1.0.0.4.3.
M
21,00
AF_05/2020
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
1.0.0.4.4.
M2
22,08
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
1.0.0.4.5.
M3
2,21
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

BDI 1
21,59%

RUA 13 DE
JULHO

Nível
LOTE
Meta
Nível 4
Serviço
Nível 4
Serviço
Nível 4
Serviço

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de

RUA
ANTÔNIO
ESTEVES

LOCALIDADE / ENDEREÇO
POVOADO DO CAJUEIRO

TV PEDRO
FELÍCIO

DESCRIÇÃO DO LOTE
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro - IBICARAÍ - BA

RUA DO
LIMOEIRO

MUNICÍPIO / UF
IBICARAÍ BA

DATA BASE
fev-21

Frente de Obra:-

PLANILHA DE LE

SERVIÇOS
PRELIMINA
RES

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA
DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

4,00
5,00
561,80

655,00

660,00

480,00

395,75

-

-

-

-

-

561,80

655,00

660,00

480,00

395,75

-

-

-

-

-

561,80

655,00

660,00

480,00

395,75

-

-

-

-

-

244,26

257,00

195,00

154,00

158,30

-

-

-

-

-

6,00

6,00

3,00

3,00

3,00

-

-

-

-

-

5,52

6,00

3,96

3,60

3,00

-

-

-

-

-

0,55

0,60

0,40

0,36

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KG

30,24

14,49

6,30

3,15

3,15

3,15

KG

5,95

2,85

1,24

0,62

0,62

0,62

M2

1.210,27

293,11

308,40

234,00

184,80

189,96

-

-

-

-

-

M3

84,72

20,52

21,59

16,38

12,94

13,30

-

-

-

-

-

M2

21,00

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

-

-

-

-

-

-

27.476 v008 micro
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Ibicaraí

I
Nível

Item

Descrição

Unid.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM.
INT. = 1.00 X 1.00 X 1.50M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE
TAMPÃO TD-600
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

Serviço

1.0.0.6.1.

Serviço

1.0.0.6.2.

Serviço

1.0.0.6.3.

Serviço

1.0.0.6.4.

Serviço

1.0.0.6.5.

Nível 4

1.0.0.7.

Serviço

1.0.0.7.1.

Serviço

1.0.0.7.2.

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINALIZAÇÃO

Serviço
Nível 4
Serviço

1.0.0.7.3.
1.0.0.8.
1.0.0.8.1.

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL

IBICARAÍ BA
Local
00 de janeiro de 1900
Data

Quantidade

1

2

3

4

5

6

7

8

UN

8,00

2,00

2,00

4,00

UNID

3,00

1,00

1,00

1,00

UN

2,00

2,00

M

24,00

6,00

6,00

12,00

-

M

9,00

3,00

3,00

3,00

-

9

10

11

1

-

-

-

un

10,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

-

-

-

-

-

UNID

14,00

4,00

2,00

2,00

2,00

4,00

-

-

-

-

-

3,27
2.752,55

0,99

0,50

0,39

0,39

0,99

-

-

-

-

-

561,80

655,00

660,00

480,00

395,75

-

-

-

-

-

M2
M2

Nome:
FLANEY DIAS OLIVEIRA
Título:
ENG CIVIL
CREA/CAU RNP: 0510017401
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:
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Ibicaraí

I
PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Nº OPERAÇÃO
2862/2020

GESTOR
53000 MDR

PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

LIDADE
AÇÃO / MODALIDADE
O
PAVIMENTAÇÃ
DE VIAS
O DE VIAS

OBJETO
OBJETO
Implantação de Implantação
Pavimentação
deem
Pavimentação
paralelepípedo
em na
paralelepípedo
zona rural dona
Povoado
zona rural
de do
Cajueiro
Povoado
- de Cajueiro -

LIDADE
O DE VIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Implantação de Implantação
Pavimentação
deem
Pavimentação
paralelepípedo
em na
paralelepípedo
zona rural dona
Povoado
zona rural
de do Povoado de

ALIDADE
OADO DO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ - BA

MUNICÍPIO / UF
IBICARAÍ BA

DATA BASE
fev-21

DESCRIÇÃO DO LOTE
Implantação de Pavimentação em
o na
paralelepíped
zona rural do
o na
Povoado
zona rural
de do
Cajueiro
Povoado
- IBICARAÍ
de Cajueiro
- BA- IBICARAÍ - BA

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Não
Salvador / BA

Grau de Sigilo Grau de Sigilo
#PUBLICO
#PUBLICO

ALIDADE / LOC
ENDEREÇO
ALIDADE / ENDEREÇO
OADO DO CAJUEIRO
POVOADO DO CAJUEIRO

BDI 1
21,59%

BDI 2BDI 1 BDI 3BDI 2BDI 4BDI 3BDI 5BDI 4
21,59%

BDI 5
o na zon

Serviço

Descrição

Unid.

Nível 4

1.0.0.4.

Serviço

1.0.0.4.1.

Serviço

1.0.0.4.2.

Serviço

1.0.0.4.3.

Serviço

1.0.0.4.4.

Serviço

1.0.0.4.5.

Serviço

1.0.0.4.6.

Serviço

1.0.0.4.7.

Nível 4

1.0.0.5.

Serviço

1.0.0.5.1.

Serviço

1.0.0.5.2.

PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CALÇADA/CONTEÇÃO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,
COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2017
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

Serviço

1.0.0.5.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO

Nível 4

1.0.0.6.

DRENAGEM

0

Item

antação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro - IBICAR
1.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
1.0.0.1.
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0.0.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
m2
1.0.0.2.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.0.0.2.1.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
MÊS
1.0.0.3.
TERRAPLANAGEM
1.0.0.3.1.
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
M
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
1.0.0.3.2.
M2
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

0

Nível
LOTE
Meta
Nível 4
Serviço
Nível 4
Serviço
Nível 4
Serviço

0

Frente d

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

M2

-

-

-

M

-

-

-

M

-

-

-

M2

-

-

-

M3

-

-

-

KG

-

-

-

M2

-

-

-

M3

-

-

-

M2

-

-

-

15

16

17

18

19

20

KG
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Ibicaraí

I
Nível
LOTE
Meta
Nível 4
Serviço
Nível 4
Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Serviço

Item

Descrição

Unid.

11

12

13

14

15

16

17

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

18

19

20

antação de Pavimentação em paralelepípedo na zona rural do Povoado de Cajueiro - IBICAR
1.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
1.0.0.1.
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0.0.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
m2
1.0.0.2.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:
1.0.0.6.1.
UN
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM.
1.0.0.6.2.
UNID
INT. = 1.00 X 1.00 X 1.50M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE
TAMPÃO TD-600
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6
1.0.0.6.3.
UN
M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA,
1.0.0.6.4.
M
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM
1.0.0.6.5.
M
LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

Nível 4

1.0.0.7.

Serviço

1.0.0.7.1.

Serviço

1.0.0.7.2.

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA P/PLACA DE SINALIZAÇÃO

Serviço
Nível 4
Serviço

1.0.0.7.3.
1.0.0.8.
1.0.0.8.1.

CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL

IBICARAÍ BA
Local
00 de janeiro de 1900
Data

un

-

-

-

UNID

-

-

-

M2

-

-

M2

-

-

-

Nome:
Nome:
FLANEY
DIAS OLIVEIRA
FLANEY DIAS OLIVEIRA
Título:
ENGTítulo:
CIVIL
ENG CIVIL
CREA/CAU RNP:CREA/CAU
0510017401
RNP: 0510017401
ART/RRT:
ART/RRT:

27.476 v008 micro
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