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Licitações

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
O Pregoeiro Municipal de Rio de Contas - BA, após análise e julgamento da proposta de preço e documentações de habilitação, em
conformidade com a Lei Federal 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, resolve ADJUDICAR o processo licitatório em
epigrafe, tendo como vencedoras as empresas:
RAZÃO SOCIAL: TOP MÓVEIS - LTDA
CNPJ Nº: 05.269.798/0001-95
ENDEREÇO: Rua Bahia, n° 806, A, Bairro Siqueira Campos, Aracaju – SE.
CEP: 49.075-000
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 01: R$ 72.200,00 (setenta e dois mil, duzentos reais).
RAZÃO SOCIAL: DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA
CNPJ Nº: 11.264.692/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Aliomar Baleeiro, n° 2262, Galpão 04, Bairro Pau da Lima, Salvador- BA.
CEP: 41.245-020
Propostas Finais:
VALOR DO LOTE 02: R$ 8.274,20 (oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).
VALOR DO LOTE 04: R$ 1.293,00 (hum mil, duzentos e noventa e três reais).
VALOR DO LOTE 07: R$ 15.983,89 (quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e noves centavos).
VALOR DO LOTE 11: R$ 3.813,00 (três mil, oitocentos e treze reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES (02, 04, 07 e 11): R$ 29.364,09 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).
RAZÃO SOCIAL: GERSON FERNANDES PEREIRA - EPP
CNPJ Nº: 01.132.937/0001-83
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, n° 713, Comodo, Centro, Livramento de Nossa Senhora – BA.
CEP: 46.140-000
Propostas Finais:
VALOR DO LOTE 03: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil, quinhentos reais).
VALOR DO LOTE 06: R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais).
VALOR DO LOTE 09: R$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais).
VALOR DO LOTE 13: R$ 97.995,00 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais).
VALOR DO LOTE 14: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
VALOR DO LOTE 15: R$ 26.500,00 (vinte e seis mil, quinhentos reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES (03, 06, 09, 13, 14 e 15): R$ 236.255,00 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).
RAZÃO SOCIAL: IMPÉRIO ELETRO E INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ Nº: 33.721.795/0001-86
ENDEREÇO: Rua Doutor Gerino de Souza Filho, n°199, Sala 01 02, Bairro Itinga, Lauro de Freitas – BA.
CEP: 42.738-200
Propostas Finais:
VALOR DO LOTE 05: R$ 19.500,00 (dezenove mil, quinhentos reais).
VALOR DO LOTE 10: R$ 13.900,00 (treze mil, novecentos reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES (05 e 10): R$ 33.400,00 (trinta e três mil, quatrocentos reais).
RAZÃO SOCIAL: AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS - LTDA
CNPJ Nº: 08.218.902/0001-00
ENDEREÇO: Rua Alfredo Guimarães, n° 5, Térreo, Bairro Amaralina, Salvador - BA
CEP: 41.900-426
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 08: R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais).
RAZÃO SOCIAL: ARGOS - LTDA
CNPJ Nº: 42.262.411/0001-03
ENDEREÇO: Rua Doutor Fritz Mueller, n° 944, Bairro do Salto, Blumenau - SC
CEP: 89.031-620
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 12: R$ 1.020,00 (hum mil, vinte reais).
RAZÃO SOCIAL: HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
CNPJ Nº: 05.258.798/0001-90
ENDEREÇO: Rua Senador Jaime, n° 705, Quadra 61 – LT 7, Bairro Campinas, Goiânia – GO.
CEP: 74.510-010
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 16: R$ 2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais).
RAZÃO SOCIAL: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA - LTDA
CNPJ Nº: 07.628.070/0001-38
ENDEREÇO: Avenida Bias Fortes, n° 405, Bairro Vila de Lourdes, Curvelo - MG
CEP: 35.796-489
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 17: R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais).
RAZÃO SOCIAL: LC TENDAS - EIRELI
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CNPJ Nº: 35.067.125/0001-13
ENDEREÇO: Avenida 25, n° 00, Quadra 09 Lote 04 A, Bairro Parque Residencial das Flores, Anápolis – GO
CEP: 75.085-560
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 19: R$ 22.170,00 (vinte e dois mil, cento e setenta reais).
VALOR GLOBAL DOS LOTES (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19): 410.311,09 (quatrocentos e dez mil,
trezentos e onze reais e nove centavos).
Rio de Contas/Bahia, 30 de junho de 2022.
Paulo Richardson Batista Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto 054/2021

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº.
8.666/93, RESOLVE homologar o Processo Licitatório em epigrafe, tendo como vencedoras as empresas:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: TOP MÓVEIS - LTDA
CNPJ Nº: 05.269.798/0001-95
ENDEREÇO: Rua Bahia, n° 806, A, Bairro Siqueira Campos, Aracaju – SE.
CEP: 49.075-000
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 01: R$ 72.200,00 (setenta e dois mil, duzentos reais).
CONTRATADA: DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA
CNPJ Nº: 11.264.692/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Aliomar Baleeiro, n° 2262, Galpão 04, Bairro Pau da Lima, Salvador- BA.
CEP: 41.245-020
Propostas Finais:
VALOR DO LOTE 02: R$ 8.274,20 (oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).
VALOR DO LOTE 04: R$ 1.293,00 (hum mil, duzentos e noventa e três reais).
VALOR DO LOTE 07: R$ 15.983,89 (quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e noves centavos).
VALOR DO LOTE 11: R$ 3.813,00 (três mil, oitocentos e treze reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES (02, 04, 07 e 11): R$ 29.364,09 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).
CONTRATADA: GERSON FERNANDES PEREIRA - EPP
CNPJ Nº: 01.132.937/0001-83
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, n° 713, Comodo, Centro, Livramento de Nossa Senhora – BA.
CEP: 46.140-000
Propostas Finais:
VALOR DO LOTE 03: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil, quinhentos reais).
VALOR DO LOTE 06: R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais).
VALOR DO LOTE 09: R$ 3.500,00 (três mil, quinhentos reais).
VALOR DO LOTE 13: R$ 97.995,00 (noventa e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais).
VALOR DO LOTE 14: R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).
VALOR DO LOTE 15: R$ 26.500,00 (vinte e seis mil, quinhentos reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES (03, 06, 09, 13, 14 e 15): R$ 236.255,00 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).
CONTRATADA: IMPÉRIO ELETRO E INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ Nº: 33.721.795/0001-86
ENDEREÇO: Rua Doutor Gerino de Souza Filho, n°199, Sala 01 02, Bairro Itinga, Lauro de Freitas – BA.
CEP: 42.738-200
Propostas Finais:
VALOR DO LOTE 05: R$ 19.500,00 (dezenove mil, quinhentos reais).
VALOR DO LOTE 10: R$ 13.900,00 (treze mil, novecentos reais).
VALOR TOTAL DOS LOTES (05 e 10): R$ 33.400,00 (trinta e três mil, quatrocentos reais).
CONTRATADA: AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS - LTDA
CNPJ Nº: 08.218.902/0001-00
ENDEREÇO: Rua Alfredo Guimarães, n° 5, Térreo, Bairro Amaralina, Salvador - BA
CEP: 41.900-426
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 08: R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais).
CONTRATADA: ARGOS - LTDA
CNPJ Nº: 42.262.411/0001-03
ENDEREÇO: Rua Doutor Fritz Mueller, n° 944, Bairro do Salto, Blumenau - SC
CEP: 89.031-620
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 12: R$ 1.020,00 (hum mil, vinte reais).
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CONTRATADA: HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
CNPJ Nº: 05.258.798/0001-90
ENDEREÇO: Rua Senador Jaime, n° 705, Quadra 61 – LT 7, Bairro Campinas, Goiânia – GO.
CEP: 74.510-010
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 16: R$ 2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais).
CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA - LTDA
CNPJ Nº: 07.628.070/0001-38
ENDEREÇO: Avenida Bias Fortes, n° 405, Bairro Vila de Lourdes, Curvelo - MG
CEP: 35.796-489
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 17: R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais).
CONTRATADA: LC TENDAS - EIRELI
CNPJ Nº: 35.067.125/0001-13
ENDEREÇO: Avenida 25, n° 00, Quadra0 9 Lote 04 A, Bairro Parque Residencial das Flores, Anápolis – GO.
CEP: 75.085-560
Proposta Final:
VALOR DO LOTE 19: R$ 22.170,00 (vinte e dois mil, cento e setenta reais).
VALOR GLOBAL DOS LOTES (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19): 410.311,09 (quatrocentos e dez mil,
trezentos e onze reais e nove centavos).

Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se o Contrato.
Rio de Contas/Bahia, 30 de junho de 2022.
Cristiano Cardoso de Azevedo
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO Nº 289/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: TOP MÓVEIS - LTDA
CNPJ Nº: 05.269.798/0001-95
ENDEREÇO: Rua Bahia, n° 806, A, Bairro Siqueira Campos, Aracaju – SE.
CEP: 49.075-000
Valor do Contrato: R$ 72.200,00 (setenta e dois mil, duzentos reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 290/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: DIXAM COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA
CNPJ Nº: 11.264.692/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Aliomar Baleeiro, n° 2262, Galpão 04, Bairro Pau da Lima, Salvador- BA.
CEP: 41.245-020
Valor do Contrato: R$ 29.364,09 (vinte e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 291/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: GERSON FERNANDES PEREIRA - EPP
CNPJ Nº: 01.132.937/0001-83
ENDEREÇO: Avenida Presidente Vargas, n° 713, Comodo, Centro, Livramento de Nossa Senhora – BA.
CEP: 46.140-000
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Valor do Contrato: R$ 236.255,00 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 292/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: IMPÉRIO ELETRO E INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ Nº: 33.721.795/0001-86
ENDEREÇO: Rua Doutor Gerino de Souza Filho, n°199, Sala 01 02, Bairro Itinga, Lauro de Freitas – BA.
CEP: 42.738-200
Valor do Contrato: R$ 33.400,00 (trinta e três mil, quatrocentos reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 293/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS - LTDA
CNPJ Nº: 08.218.902/0001-00
ENDEREÇO: Rua Alfredo Guimarães, n° 5, Térreo, Bairro Amaralina, Salvador - BA
CEP: 41.900-426
Valor do Contrato: R$ 8.980,00 (oito mil, novecentos e oitenta reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 294/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: ARGOS - LTDA
CNPJ Nº: 42.262.411/0001-03
ENDEREÇO: Rua Doutor Fritz Mueller, n° 944, Bairro do Salto, Blumenau - SC
CEP: 89.031-620
Valor do Contrato: R$ 1.020,00 (hum mil, vinte reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 295/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS - EIRELI
CNPJ Nº: 05.258.798/0001-90
ENDEREÇO: Rua Senador Jaime, n° 705, Quadra61 – LT 7, Bairro Campinas, Goiânia - Go
CEP: 74.510-010
Valor do Contrato: R$ 2.542,00 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 296/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA - LTDA
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CNPJ Nº: 07.628.070/0001-38
ENDEREÇO: Avenida Bias Fortes, n° 405, Bairro Vila de Lourdes, Curvelo - MG
CEP: 35.796-489
Valor do Contrato: R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 026/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 442/2022.
OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários, entre outros, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA.
CONTRATADA: LC TENDAS - EIRELI
CNPJ Nº: 35.067.125/0001-13
ENDEREÇO: Avenida 25, n° 00, Quadra 09 Lote 04 A, Bairro Parque Residencial das Flores, Anápolis - GO
CEP: 75.085-560

Valor do Contrato: R$ 22.170,00 (vinte e dois mil, cento e setenta reais).
Data da Assinatura: 04/07/2022
Validade: 31/12/2022.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. Objeto: Contratação de empresa
especializada para realização de obras de engenharia, visando à reforma da Praça São Bernardo, localizada no Distrito
de Arapiranga, neste município. Abertura: 27 de julho de 2022, 09h:00, Sala de Licitações da Prefeitura Municipal.
Edital
disponível
no
prédio
da
Prefeitura,
das
08h/12h
ou
no
endereço
eletrônico:
www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Rio de Contas, 07 de julho de 2022. Índira Lêives de S. Aranha – Presidente
da CPL.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

EDITAL TOMADA DE PREÇOS 005/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2022.

ABERTURA: 27 DE JULHO DE 2022, 09H:00.

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia,
visando à reforma da Praça São Bernardo, localizada no Distrito de Arapiranga, neste
município.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL
EMPRESA: ......................................................................................
ENDEREÇO: ........................................................................................
BAIRRO:..................CIDADE:....................................ESTADO ..............
CNPJ: ................................................................................................
NOME COMPLETO DO CONTATO: ...........................................................
FONE:(.....) .............................................FAX: (....) .........................
E-MAIL: ........................................................................................................
OBSERVAÇÃO:
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Rio de Contas – BA e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter ao Setor de
Licitação e/ou enviar via e-mail para cpl.riodecontas@gmail.com. A não remessa do recibo exime
ao Setor de Licitação retificações ocorrida no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.

................, ....... de ......................... de .......

........................................................................................
(assinatura do representante legal)
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS: 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 490/2022
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE JULHO DE 2022
HORÁRIO: 09h:00
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS - BA
A prefeitura Municipal de Rio de Contas, através da Presidente da Comissão Permanente de
Licitação nomeada pelo Decreto nº 01/2022, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Processo Administrativo Nº 490/2022, objetivando a
contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando à
reforma da praça São Bernardo, localizada no Distrito de Arapiranga, neste município, nos
termos definidos na planilha orçamentária deste edital, que será regida pela Lei Federal nº
8666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.
Os envelopes contendo os documentos de habilitação a proposta de preços serão recebidos no
endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento da TOMADA DE PREÇOS,
após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento da TOMADA DE PREÇOS será realizada na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, situada no Largo do Rosário, 01, Centro, neste município, iniciando-se no dia
27 de julho de 2022, às 09h:00 e será conduzida pela Presidente da Comissão Permanente de
Licitação desta municipalidade, com o auxílio dos membros de apoio, designada pelo Decreto nº
01/2022.
O
Edital
e
demais
anexos
poderão
ser
obtidos
no
endereço
eletrônico:
www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial, ou no Setor de Licitação Prefeitura Municipal, no horário
de 08:30 às 12:00h.
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando à
reforma da Praça São Bernardo, localizada no Distrito de Arapiranga, neste município.
1.2. A execução das obras deverá obedecer às normas da ABNT e outras vigentes no país
aplicada a cada caso.
1.3. Fica de inteira responsabilidade do executante da obra, verificar as quantidades e medidas,
bem como detectar possíveis omissões de projeto.
1.4. A obra deverá ser executada em conformidade com o memorial descritivo e projetos
complementares que passam a fazer parte integrante do presente Edital
1.5. Todo o material a ser utilizado deverá ser de boa qualidade e ter aprovação prévia por
parte da municipalidade, que poderá fazer alterações ou substituições de materiais que não
provem serem os exigidos no memorial, e poderá igualmente mandar refazer serviços que não
apresentem a qualidade exigida sem ônus para o município.
1.6. A proponente vencedora, durante a execução da obra deverá periodicamente remover
entulhos e detritos que venham a se acumular, entregando a obra completamente limpa.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país.
3
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2.2. Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido consideradas
suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou
Indireta da União, Estados e Municípios, ou que estejam concordatárias ou com falência
decretada ou requerida.
2.3. Não será permitida a participação de empresa na forma de consórcio.
2.4. Não poderá participar, ainda, desta licitação ou da execução direta ou indiretamente:
2.4.1. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.4.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado, exceção feita ao que contemplado pelo § 1º do art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93.
2.4.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2.4.3.1. Para cumprimento do disposto acima, considera–se participação indireta a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor
do projeto, pessoa física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
2.5. Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitidas propostas
alternativas.
2.6. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais
de 01 (uma) empresa. a - S P
3. VISITA TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1 – A visita técnica aos locais da execução dos serviços deverá ser realizada até hum dia
anterior a data da realização do certame, no Setor de Licitação, situada Largo do Rosário, nº 01,
no horário de 08:30 às 12:00h.
3.2. – A visita técnica deverá ser feita por Representante da Empresa, que será credenciado para
o ato.
3.3 – Para o ato de credenciamento para a Visita Técnica serão indispensáveis os seguintes
documentos:
3.3.1. – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; (cópia autenticada ou cópia simples
acompanhado do original);
3.3.2 – Cartão de CNPJ;
3.3.3 – documento pessoal (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original)
3.4 – O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para representar
a empresa (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original) ou por carta de
apresentação em original com carimbo do CNPJ da empresa, além daqueles constantes nos itens
3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3.
3.5 – O credenciamento para a Visita Técnica independe daquele para a sessão pública de
abertura e julgamento do ato licitatório;
3.6 – A visita técnica será realizada será efetuada em companhia do Engenheiro Civil deste
município, para avaliar e tomar conhecimento das condições dos serviços.
3.7 - A referida Visita Técnica é FACULTATIVA, podendo este documento ser substituída por
DECLARAÇÃO emitida pelo representante legal da licitante atestando que "possui conhecimento
inequívoco de todas as peculiaridades da execução dos serviços licitados".
4
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OBSERVAÇÃO: A finalidade da visita técnica é propiciar as licitantes, previamente a elaboração
de sua proposta de preços, o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será
executado os serviços, objeto desta licitação. Alegações posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informações e das condições locais pertinentes à execução do objeto licitado
não serão consideradas como argumentos válidos para reclamações futuras, nem tampouco
desobrigam a sua execução.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos abaixo
especificados, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original que pode ser
autenticada pela Presidente da CPL ou membros da equipe de apoio de:
4.2. Tratando-se de representante legal::
a) Cartão de CNPJ
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
c) Documento pessoal
4.3. Tratando-se de procurador: apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.
4.3.1. Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada:
a) Cartão de CNPJ.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
c) Documento pessoal do procurador.
4.4. O representante legal ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4.5. As microempresas OU empresas de pequeno porte que pretendam usufruir os benefícios
previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão
apresentar declaração de que se enquadram nesta categoria jurídica empresarial, e que não se
enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º, conforme modelo do Anexo VII.

4.6.

Declaração de Desimpedimento de Licitar e Conhecimento e Atendimento às
exigências de Edital (IV e V deste edital).

4.7.

Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar a Presidente:

4.7.1. Os envelopes de Habilitação (envelope A)
4.7.2. Os documentos de Proposta de Preço (envelope B), não sendo mais aceitas novas
propostas.
4.8. Iniciada a sessão pública da TOMADA DE PREÇOS, não cabe desistência da proposta, nos
termos da legislação citada e deste edital.
5. HABILITAÇÃO - ENVELOPE A
5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTIXRJK0RTA0NTAWMDMYRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
13 - Ano VI - Nº 3441

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

5.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo
que poderá ser apresentada em cópia autenticada ou cópia simples legível acompanhada do
original para ser autenticada pela Presidente ou membros da Comissão de Licitação, em envelope
lacrado, no qual possam ser identificados, por meio impresso, o nome ou razão social, modalidade
e número, além da expressão Habilitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxx Xxxxx Xxxx
ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA
5.2.1. Prova de registro Comercial no caso de firma individual;
5.2.2. Prova de registro do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de
sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus administradores, no
caso de sociedade por ações;
5.2.3. Cédula de identidade original do preposto ou outro documento de identificação com foto.
5.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
investidura da diretoria em exercício;
5.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.3. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL
5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
5.3.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante ou outra equivalente, na forma da lei;
5.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através
do Certificado de Regularidade de Situação - CRS.
5.3.4. Certidão trabalhista, emitida com base no art. 642-A da Constituição das Leis do Trabalho
(acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e na Resolução nº 1470 do Tribunal
Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
5.4. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006:
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar também, declaração de
que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos
termos do art. 3º da Lei supracitada, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante.
b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
6
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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.
c) A não–regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na em lei.
5.5. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.5.1. Certidão de Registro e Quitação do Licitante e de seus responsáveis técnicos para com o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, com prazo de vencimento até a data da Licitação e/ou posterior.
5.5.1.1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado da Bahia, deverá
apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA – BA, antes da assinatura do contrato.
5.5.2. Atestado de capacidade técnica, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, em nome da licitante ou de qualquer responsável técnico de nível superior pertencente
ao seu quadro, juntamente com a respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove
a experiência na execução/participação de serviços equivalentes ou semelhantes aos licitados.
5.5.2.1. O atestado de capacidade de técnica exigido no item 5.5.2 deverá ter idêntico
responsável técnico de nível superior ao que consta na Certidão de Registro e Quitação de
Pessoa Jurídica junto ao CREA da empresa licitante.
5.5.2.2. A comprovação do vinculo ao quadro técnico profissional, referenciado no item 5.5.2,
deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que
demonstrem o número de registro e a qualificação civil);
b) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede do licitante;
c) No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviços.
5.5.3. CAPACIDADE TÉCNICA – EQUIPE MÍNIMA: Relação nominal e completa dos
componentes da equipe técnica indicada para execução do objeto desta licitação, com respectiva
indicação de função. Está relação será acompanhada:
a)

Dos respectivos currículos profissionais devidamente assinados;

b)

De Termo de Compromisso (firmado com a data posterior à publicação do Edital) de
cada componente autorizando a indicação de seu nome para a composição do quadro
técnico. O referido documento é dispensado para o caso de sócios que detenham
poder de administração.
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5.5.4. Declaração de que dispõem de instalações, aparelhamentos adequados e pessoal técnico
disponíveis para a realização do objeto da licitação, de acordo com a NR 18, Anexo VIII.
5.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
5.6.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado o livro no órgão competente, (incluindo
Termo de Abertura e de Encerramento), que provem a situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.
5.6.2. Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime estabelecido
na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de
resultado do último exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial
da sede ou domicílio da empresa.
5.6.3. No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de
Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
5.6.4. O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão
trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
5.6.5. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento;
5.6.6. Certidões negativas de falência e concordata expedidas pelo Distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da
efetiva pesquisa do Cartório em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas
para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio.
5.6.7. Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente
identificado, com data recente, de que não está declarada inidônea ou suspensa, por
qualquer órgão ou entidade da Administração Publica Federal, Distrital, Estadual ou
Municipal, direta ou indireta, tendo em vista os artigos 87, inciso IV, e 97 da Lei 8.666/93, e
que não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade
integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, anexo VI.
5.6.8. Capital social mínimo de R$ 42.473,52 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três
reais e cinquenta e dois centavos).

Índice de Liquidez Corrente >= 1,50
Índice de Endividamento Geral <= 0,7
Demonstrativo dos cálculos para obtenção dos índices conforme estabelecidos
acima, como requisitos para participação:
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Índice de liquidez decorrente
ILC = AC
PC
Índice de Endividamento Geral
EG = PC+ELP
AT
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
AT = Ativo Total
ELP = Exigível a Longo Prazo
5.7. Declaração identificada e assinada pelo Representante Legal em atendimento ao Inciso V do
art. 27 da Lei 8.666/93, de que a empresa não possui em seu quadro, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem em qualquer tipo de trabalho menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos em cumprimento ao
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, anexo III;
5.8. Apresentar Atestado de visita, afirmando que a empresa licitante visitou e conheceu as
peculiaridades da prestação dos serviços objetos do certame, devidamente assinado pelo
Engenheiro Civil deste município OU declaração;
5.9. Declaração de não vinculo com Agente Público, anexo IX;
5.10. Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo
competente órgão expedidor, será adotada a vigência de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de sua expedição.
5.11. A Comissão procederá à verificação, total ou por amostragem, da veracidade das certidões
emitidas por meio da Rede Mundial de Computadores – Internet, nos respectivos sites de
emissão;
5.12. Amparada no princípio da razoabilidade, a comissão poderá declarar habilitada, empresa
que tenha apresentado documentação de habilitação ou proposta, eivadas de simples omissões
ou defeitos irrelevantes, desde que estes não comprometam o julgamento objetivo que lhe é
correlato;
5.13. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da
licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;
5.14. Os documentos deverão ser apresentados preferencialmente encadernados em ordem de
acordo com o exigido no EDITAL, ou ainda utilizar outro dispositivo de fixação que permita seu
fácil manuseio, sem risco de desprendimento ou perda, recomenda-se ainda que as folhas sejam
rubricadas e enumeradas da seguinte forma 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5... (demais páginas).
9
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Recomenda-se que seja adotada o mesmo procedimento para os documentos referente a
proposta de preços.
6. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE B
6.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificada, por etiqueta impressa,
como Proposta de Preços, endereçada a Presidente da Comissão de Licitação, conforme modelo
abaixo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Xxxxx Xxxxx Xxxxx
ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO
6.2. Só serão aceitas propostas emitida em via impressa ou datilografada, redigida com clareza,
sem cotações alternativas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,
rubricada todas as folhas e, ao final, assinada por pessoa legalmente habilitada com poderes para
comprometer-se pela empresa licitante.
6.3. Proposta Financeira, contendo os seguintes itens:
6.3.1. A identificação da empresa e referência ao processo licitatório;
6.3.2. Os itens propostos, o valor unitário e valor total e ao final, o valor total da proposta;
6.3.3. Validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados do dia de realização da licitação.
6.3.4. Planilha Orçamentária detalhada do custo global da obra, indicando os respectivos preços
unitários de materiais e mão de obra, constando dos quantitativos, custos unitários totais, de
material e de mão de obra, custos parciais de material e de mão de obra e custo total dos
serviços;
6.3.5. Apresentação de Cronograma Físico-Financeiro;
6.3.6. Composição detalhada dos preços unitários;
6.3.7. Composição detalhada dos encargos sociais e do BDI utilizados na composição dos preços
unitários;
6.3.8. Os preços unitários apresentados pela licitante não poderão ultrapassar os valores unitários
constantes do orçamento, parte integrante deste edital;
6.3.9. Não se admitirá proposta que apresente valor global simbólico, ou irrisório, de valor zero,
excessivo ou manifestamente inexequível;
6.3.9.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
estimado pela Entidade de Licitação; ou
b) Valor estimado pela Entidade de Licitação;
6.3.10. Em caso de divergência entre os valores unitários e o global prevalecerão os primeiros, e
se houver divergência entre os valores por extenso e seus correspondentes em algarismos,
prevalecerão os valores por extenso;
6.3.11. Com base em levantamento e nas informações de preços e serviços, a administração
municipal estabelece o valor máximo das obras, expresso em reais no valor de R$ 424.735,20
(quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos);
10
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6.3.12. A licitante não poderá, em hipótese alguma, alterar as especificações dos itens do
presente edital, sob pena de assumir o preço cotado para produto com as especificações
constantes no presente edital. Caso verifique-se que as especificações de algum item divirjam das
características existentes no mercado, o licitante não deverá proceder a sua cotação;
6.3.13. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem
previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária;
6.4.

Os preços globais deverão estar já incluídos as despesas com frete, impostos taxas
de qualquer natureza e outros que direta e indiretamente impliquem ou venham
implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

6.5. Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão de
obras ou serviços, serão obedecidos os limites e demais condições estabelecidas no Artigo 65 da
Lei Federal no 8.666/93, assim como o item 1.2.3 do Termo de Referência do Decreto Estadual no
4.832/95, sendo:
6.5.1. No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a apresentação da planilha
orçamentária correspondente;
6.5.2. Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e orçados com base nos
preços unitários constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos acrescido ou
suprimido do valor global contratado;
7. PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. DO PROCESSO DE LICITAÇÃO – Em consonância com o artigo 43, da Lei nº 8.666/93, o
procedimento dar-se-á em sessão pública, segundo o seguinte rito:
7.1.1. No local, data e horário estabelecido neste Edital a Comissão Permanente de Licitações,
receberá os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Propostas de Preços.
7.2. A abertura dos envelopes será realizada em ato público previamente designado, do qual se
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão.
7.3. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
7.4. A Comissão poderá promover diligências visando esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, nos termos do artigo 43, § 3º da Lei 8.666/93, destinadas a atestar a veracidade de
certidões e documentos, possíveis inexigibilidades de documentos e demais fatos supervenientes
que surgirem;
7.5. Na hipótese do item anterior, a Comissão lavrará em ata circunstanciada o objeto da
diligência, facultando-se a aplicação de efeito suspensivo aos trâmites do julgamento do certame,
pelo tempo em que julgar necessário para a instrução devendo dar ciência aos licitantes dos
resultados obtidos, bem como da retomada do julgamento;
7.6. Havendo licitantes inabilitados, abrir-se-á prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo
109, § 3° da Lei 8.666/93, para interpor recurso quanto a sua inabilitação.
7.7. Esgotados os prazos para recursos ou após o julgamento destes, a comissão fixará a data
para abertura das propostas dos licitantes habilitados;
11
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7.8. Caso todos os representantes das licitantes, devidamente credenciados, estejam presentes e
deneguem a apresentação de recursos quanto à fase de habilitação, a comissão poderá dar
prosseguimento ao certame, abrindo o envelope B – PROPOSTA DE PREÇOS.
7.9. Os concorrentes inabilitados na fase de análise da documentação de habilitação terão seus
envelopes contendo a proposta colocada à disposição para retirada, somente depois de
transcorridos os prazos para interposição de recurso ou após o julgamento destes, salvo haja
desistência expressa do licitante inabilitado. (Antigo 43 inciso II);
7.10. Se todas as empresas forem inabilitadas, por insuficiência ou irregularidade na
documentação solicitada para a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações, poderá abrir
prazo de até 8 (oito) dias úteis, para que sejam sanadas as irregularidades apontadas ou para
apresentarem nova documentação, escoimadas das causas da inabilitação, sendo postergado,
para nova data, o julgamento das propostas. (Artigo, 43 § 3º);
7.11. Ultrapassada a fase de HABILITAÇÃO dos licitantes e abertas as PROPOSTAS DE
PREÇOS, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
7.12. Após a fase de HABILITAÇÃO, não cabe desistência de PROPOSTA DE PREÇOS, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
7.13. A análise da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, a critério
exclusivo da mesma, na reunião de abertura ou em reunião reservada da Comissão, sendo neste
caso, determinado o dia e a hora da próxima reunião, quando serão discutidas as questões
porventura levantadas e anunciado o julgamento da Comissão.
7.14. Ao final de cada reunião, os membros da Comissão, assim como os licitantes, rubricarão os
envelopes lacrados que ficarão sob a guarda da citada Comissão. Ao início da outra reunião, se
for o caso, será verificada a inviolabilidade dos envelopes.
7.15. Para o licitante, cujo representante não comparecer a outra(s) reunião(ões) que porventura
venha(m) a ser marcada(s) pela Comissão, a sua ausência implicará em concordância com as
decisões que venham a ser tomadas, não lhe cabendo, em nenhuma hipótese, o direito de
impugnação ou recurso. Consequentemente, a reunião ocorrerá normalmente com a abertura dos
envelopes restantes.
7.16. Será considerada vencedora a PROPOSTA DE PREÇOS do licitante que, habilitado na
forma estabelecida neste Edital, proponha o menor PREÇO GLOBAL os demais licitantes
habilitados serão classificados em ordem crescente do multiplicador proposto.
7.17. Ocorrendo a hipótese de mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS com preços de igual valor
global; após observado o disposto no Parágrafo 2o do Artigo 3o da Lei Federal no 8.666/93, a
licitação será decidida por sorteio, em ato público.
7.18. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital ou que
propuserem um valor superior ao valor base da administração, superior ao estabelecido neste
Edital, assim como aquelas em que o referido multiplicador não seja único para todos os valores
propostos.
7.19. Serão desclassificadas as propostas que contenham ofertas de vantagens não previstas ou
oferecimento de reduções, não assistindo ao licitante direito a qualquer indenização.
7.20. Serão desclassificadas as propostas com alternativas, devendo os licitantes se limitarem a
uma única especificação dos serviços.
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7.21. Serão desclassificadas as propostas com preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, nos
termos previstos no Parágrafo 3o do Artigo 44 da Lei Federal no 8.666/93, ou consideradas
inexequíveis, na forma prevista no parágrafo 1º, do Artigo 48 da retrocitada Lei.
7.22. Após a divulgação do vencedor se esse não for uma ME ou EPP, e se houver proposta
apresentada por ME ou EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
7.22.1. A ME ou EPP mais bem classificada e em seu direito a preferência, poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, por escrito, possuindo para
tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após a convocação formal (sendo esta
realizada na própria sessão ou por ofício ou ainda pela publicação no Diário Oficial) situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
7.22.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 7.22 deste edital, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta;
7.23. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que apresentaram restrição
na comprovação da regularidade fiscal, terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após intimação, a
contar da declaração de vencedor, se uma EPP ou ME for declarada vencedora, para
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
7.23.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.23 deste edital,
implicará decadência à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº.
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a contratação, ou revogação da licitação;
7.24. A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, nos termos previstos no Artigo 49 da
Lei Federal no 8.666/93, sem que assista aos licitantes direito a qualquer reclamação ou
indenização.
7.25. Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitantes, em despacho
motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver
ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que revele
inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou administrativa.
7.26. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
A PREFEITURA poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ocasionaram a
inabilitação ou desclassificação, respectivamente.
8. DOS RECURSOS
8.1. As empresas licitantes poderão interpor recursos às decisões proferidas pela Comissão
Permanente de Licitações, sendo acolhidas, somente aquelas que apresentadas tempestivamente
em conformidade com as disposições do artigo 109, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
8.2. Os recursos, quando recebidos e acatados, serão processados, com estrita observância aos
procedimentos ditados pelo Estatuto das Licitações, em todas suas fases e instâncias, dando-se
conhecimento e ampla defesa aos licitantes.
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8.3. Os recursos deverão ser redigidos por escrito, devidamente fundamentados e assinados pelo
representante legal e protocolados no Setor de Licitações desta Prefeitura, das 08:00 às 12:00
horas.
9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal
previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, após
homologação pela autoridade competente.
9.2. A adjudicação e, a sua posterior homologação não implica em direito à contratação.
10. PENALIDADES
10.1. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipuladas:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação,
ou não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
10.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da etapa não cumprida do cronograma;
10.1.3. Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo.
10.2. As multas estabelecidas nos subitens 10.1.2 e 10.1.3 serão deduzidas dos pagamentos das
etapas a que correspondam, ou de outros créditos relativos ao Contrato.
10.3. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em
favor da Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
10.4. Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido
concedidos pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de
novas licitações, enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras
penalidades legais aplicáveis.
11. CONTRATAÇÃO
11.1. O Órgão Licitante convocará a licitante vencedora para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
consecutivos, proceder a assinatura do contrato.
11.2. Se a Licitante classificada em primeiro lugar recusar-se ou não comparecer para assinatura
do contrato, após notificação por escrito para fazê-lo e dentro do prazo que lhe for concedido,
sofrerá as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
11.3. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a PREFEITURA convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a
licitação, independentemente das consequências previstas no Artigo 81 da Lei Federal no
8.666/93.
12. CAUÇÃO GARANTIA
12.1. No prazo de até 10 (dez) dias, contados após a assinatura do contrato, a contratada
efetuará garantia, nos moldes do artigo 56, § 1º e 2º da Lei de Licitações, no percentual máximo
de 5% do valor do contrato, sob pena de se operar a rescisão contratual.
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12.2. Em conformidade com a legislação se o licitante vier a ser penalizado as multas e
penalidades poderão, à critério da Administração, ser deduzidas do valor caucionado, assegurado
ao mesmo o direito de defesa.
13. RESCISÃO
13.1. A inexecução total ou parcial dos Contratos decorrentes desta licitação ensejará sua
rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que
caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.
13.2. A incorrência do contratado, nas hipóteses previstas no artigo 96 da Lei 8.666/93, sem
prejuízo às penalidades previstas neste, ensejará a rescisão administrativa do contrato, com as
consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada
direito a qualquer indenização.
13.3. A rescisão contratual poderá ser:
13.3.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
13.3.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no
processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
13.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
13.4. A aplicação das penalidades previstas neste edital, não eximirá o contratado da restituição
aos cofres públicos dos danos causados à Administração Pública em face de inexecução total ou
parcial do objeto.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento do valor global contratado será efetuado da seguinte forma: conforme Boletim
de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização da
PREFEITURA. As faturas serão aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data de sua apresentação.
14.2. O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou
qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas.
14.3. Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o
ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).
14.4. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO e entrega/aceitação da obra.
14.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
15. PRAZO
15.1. O prazo máximo para a execução das obras/serviços objeto deste Edital é de até 03 (três)
meses, iniciar-se a contagem de imediato após a data de assinatura da Ordem de Serviço
expedida pela PREFEITURA.
15.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei
Federal no 8.666/93.
15.3. As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro;
15
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16. DO REAJUSTE DO PREÇO
16.1. Os valores cotados pelos proponentes serão fixos e irreajustáveis.
17. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
17.1. O Município se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em
parecer escrito e devidamente fundamentado.
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
18. A CONTRATADA responsabilizar-se-á:
18.1. Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
18.2. Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
18.3. Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA e um carro a disposição da
Fiscalização durante o decorrer da obra.
18.4. Retenção de ISS no local da obra.
18.5. Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
18.6. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não
só para a licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras/serviços.
18.7. Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços e
entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS,
nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de
declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa
legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
18.8. Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra,
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e
pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da PREFEITURA após a conclusão das
obras/serviços.
18.9. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
18.10. Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias
santos e feriados, inclusive as de iluminação.
18.11. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
18.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução
das obras/serviços.
18.13. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários)
exerçam as suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso
dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
16

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTIXRJK0RTA0NTAWMDMYRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
24 - Ano VI - Nº 3441

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

18.14. Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações
e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT, assim como as determinações da PREFEITURA e a legislação pertinente.
18.15. Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e
demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo integral responsabilidade e ônus
pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito
de autorização.
18.16. Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material
"similar" ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a
mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela
aprovação ou não do mesmo.
18.17. Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta
de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização da
PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com
poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
18.18. Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas
e a critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
18.19. Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual,
bem como cumprir as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene
do trabalho, arcando com qualquer responsabilidade, custo ou ônus advindo ou decorrente dos
mesmos
18.20. Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de
ordem administrativa.
18.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não
correspondentes às especificações.
18.22. Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
18.23. Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
18.24. Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.
18.2 – DA CONTRATANTE:
18.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
18.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
18.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.
19. FISCALIZAÇÃO
17
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19.1. A Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA exercerá a fiscalização das obras/serviços
através de Equipe de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem
reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada.
19.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras/serviços em questão e seus complementos.
19.3. Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para fiscalização das
obras/serviços, poderão ser contratados pela PREFEITURA técnicos ou firmas especializadas
para apoio da mesma, embora a ela subordinados.
19.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte
destes.
19.5. Compete especificamente à Fiscalização:
19.5.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços, no
prazo de 02 (dois) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;
19.5.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula 18 do presente
Edital;
19.5.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas
da ABNT, e outras porventura aplicáveis;
19.5.4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo
para sua retirada da obra;
19.5.5. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
19.5.6. Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de força maior;
19.5.7. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
19.5.8. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
19.5.9. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
19.5.10. Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
19.5.11. Transmitir, por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
19.5.12. Relatar oportunamente a PREFEITURA, ocorrências ou circunstâncias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
19.5.13. Dar a PREFEITURA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
19.6. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a
execução das obras/serviços, somente será admitida, a critério da PREFEITURA, mediante a
comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
19.7. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalização da PREFEITURA, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do Contrato.
18
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19.8. Com relação ao "Diário de Ocorrências", compete à Fiscalização:
19.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;
19.8.2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o
prazo e o cronograma;
19.8.3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;
19.8.4. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;
19.8.5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada,
seus prepostos e sua equipe;
19.8.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;
19.8.7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
19.8.8. Reserva-se a PREFEITURA o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão de
obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que
título for.
Parágrafo Primeiro – Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de
defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
20. RECEBIMENTO DA OBRA
20.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos do artigo 73, inciso I, alíneas
"a" e "b" e artigo 76 da Lei Federal n° 8.666/93.
20.2. Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e segurança da obra
durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no artigo 618 do Código Civil
Brasileiro.
20.3. A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal
executados ou em desacordo com o memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o
cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.
21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
21.1. A licitante que desejar impugnar o edital deve fazer com pelo menos 2 (dois) dias úteis de
antecedência da data de abertura dos envelopes de habilitação, na forma definida do § 2º do Art.
41 da Lei 8666/93. O cidadão que desejar impugnar deve fazê-lo, com no mínimo, 5 (cinco) dias
úteis antes da ata de abertura dos envelopes de habilitação.
21.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
de preços.
21.3. Os pedidos de esclarecimentos/impugnação devem ser enviados à Comissão Permanente
de Licitação pelo endereço eletrônico: cpl.riodecontas@gmail.com ou protocolando no setor de
licitação das 08:00 às 12:00 horas.
21.4. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos serão disponibilizadas aos
interessados no Diário Oficial do Município.
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão discutidos, analisados e
encontrarão solução à luz das disposições constantes do Estatuto das Licitações.
19
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22.2. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste
Edital e suas condições.
22.3. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a
aplicação das penalidades contratuais.
22.4. Caso a Licitante se recuse a executar os serviços propostos ou venha a fazê-lo fora das
especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá, independentemente de qualquer
aviso ou notificação, rescindir o contrato.
22.5. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo Presidente ou membros da Comissão de Licitação.
22.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Comissão de Licitação, com
observância da legislação em vigor, considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, no
que for pertinente.
22.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca
de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
22.8. São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.
Minuta do Contrato;
II.
Modelo de Procuração;
III.
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
IV.
Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar;
V.
Modelo de Declaração de Atendimento as Exigências do Edital;
VI.
Modelo de Declaração de Idoneidade;
VII.
Modelo de Declaração ME ou EPP;
VIII.
Modelo de Declaração de que dispõem de instalações, aparelhamentos adequado e
pessoal técnico;
IX.
Declaração de não vinculo com Agente Público;
X.
PO-Planilha Orçamentária;
XI.
CFF-Cronograma Físico-Financeiro;
XII.
BDI
XIII.
Memorial Descritivo e Plantas

Rio de Contas - BA, 07 de julho de 2022.
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ANEXOS
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 490/2022
TOMADA DE PREÇOS n° 005/2022
CONTRATO nº 0xx/2022
A Prefeitura do Município de Rio de Contas, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ nº 14.263.859/0001-06, com sede no Largo do Rosário, nº 01, Centro,
Rio de Contas, neste ato representado pelo prefeito municipal, o senhor XXXXXXXXXXXXX, xxxx,
xxxx, xxxx, portador da carteira de identidade nº xxxxx-xxx, CPF xxxxxx, residente e domiciliado
na xxxxxxx, Rio de Contas - Bahia, a seguir denominada simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0000-00, com sede na Xxx
Xxxxx Xxxx, nº 000, Bairro Xxxxx, Xxxxxxx/XX, CEP: 00.000-000, representada pelo(s) Sr(a)
Xxxxx Xxxxx Xxxxx, portador(a) da Documento de Identidade nº 0000000, XXX/XX e inscrito(a)
no CPF sob o nº 000.000.000-00,residente e domiciliado a Rua XXXXX nº00, Cidade XXXXXXX
XX, CEP:0000000, que a este subscrevem, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA,
firmam nesta ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto é a contratação de empresa especializada para
realização de obras de engenharia, visando à reforma da Praça São Bernardo, localizada no
Distrito de Arapiranga, neste município, nos termos definidos nas planilhas orçamentárias deste
edital, de acordo com o Edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 005/2022 e seus anexos;
CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os serviços aludidos na Cláusula anterior serão executados dentro dos prazos estabelecidos
em Lei, quando for o caso ou nas datas especificadas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RELAÇÃO JURIDICA DO CONTRATADO
3.1 - A prestação dos serviços ora contratados não implica vínculo empregatício nem
exclusividade de colaboração entre o CONTRATANTE E o CONTRATADO.
Parágrafo Único - É de responsabilidade exclusiva e integral do CONTRATADO a utilização de
pessoal para a execução do objeto deste contrato, incluídos os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e
obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, VALORES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O presente contrato terá a vigência da data de sua assinatura, até 00 de xxxx de 20xx..
4.1.1. DOS VALORES: Para a execução do objeto do presente Contrato, o CONTRATANTE
pagará a CONTRATADA o valor global de R$ ............. (..................), de conformidade com a
proposta vencedora da Licitação.
4.2. O pagamento do valor global contratado será efetuado da seguinte forma: conforme Boletim
de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela Fiscalização da
PREFEITURA, no Departamento de Contrato e Departamento de Convênios. As faturas serão
aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
apresentação.
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4.3. O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou
qualquer outra irregularidade nas faturas apresentadas, ou falta de apresentação de documentos
citados.
4.4. O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO
PROVISÓRIO e entrega/aceitação da obra.
4.5. Os pagamentos de serviços resultantes de modificações, previamente autorizadas por escrito
pela PREFEITURA, serão processados em separado.
4.6. Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota
Fiscal emitida em nome da PREFEITURA, bem como cópia das guias de recolhimento das
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS.
4.7. Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em
aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
4.8. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se
adimplente com a Fazenda Pública (União, FGTS, Débitos Trabalhistas, Estado e Município).
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
5. CONTRATADO
5.1. Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
5.2. Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
5.3. Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA e um carro a disposição da
Fiscalização durante o decorrer da obra.
5.4. Retenção de ISS no local da obra.
5.5. Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
5.6. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só
para a licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras/serviços.
5.7. Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços e
entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS,
nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de
declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa
legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
5.8. Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra,
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e
pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da PREFEITURA após a conclusão das
obras/serviços.
5.9. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e
a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
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5.10. Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias
santos e feriados, inclusive as de iluminação.
5.11. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
5.12. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das
obras/serviços.
5.13. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam
as suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
5.14. Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações
e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações da
PREFEITURA e a legislação pertinente.
5.15. Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e
demais elementos técnicos que integram o Edital, assumindo integral responsabilidade e ônus
pela correta execução de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a
aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará o(s) autor(es) do(s) projeto(s), para efeito
de autorização.
5.16. Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar"
ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a mesma,
através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou
não do mesmo.
5.17. Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta
de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização da
PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com
poderes para deliberar sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
5.18. Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas
e a critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
5.19. Fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos de proteção individual, bem
como cumprir as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e higiene do
trabalho, arcando com qualquer responsabilidade, custo ou ônus advindo ou decorrente dos
mesmos
5.20. Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de
ordem administrativa.
5.21. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções,
resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não
correspondentes às especificações.
5.22. Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
5.23. Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTIXRJK0RTA0NTAWMDMYRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
32 - Ano VI - Nº 3441

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

5.24. Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.
5.25. No prazo de até 10 (dez) dias, contados após a assinatura do contrato, a contratada
efetuará garantia, nos moldes do artigo 56, § 1º e 2º da Lei de Licitações, no percentual máximo
de 5% do valor do contrato, sob pena de se operar a rescisão contratual.
5.2 – DA CONTRATANTE:
5.2.1 – Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 – Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
5.2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO
6.1. O prazo para a execução das obras/serviços objeto deste Contrato é de até 03 (três) meses,
iniciar-se a contagem de imediato após a data de assinatura da Ordem de Serviço expedida pela
PREFEITURA.
6.2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei Federal no
8.666/93.
6.3. As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro aprovado.
CLÁUSULA SÉTIMA - ORIGEM DOS RECURSOS
7.1 - As despesas decorrentes da execução do serviço licitado com base no Edital da TOMADA
DE PREÇOS n° 005/2022 correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
UO: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
ATIVIDADE:
1022
PLANEJAMENTO
URBANO,
EDIFICAÇÕES
PÚBLICAS
DESAPROPRIAÇÕES
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 0100.000
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO
8.1. - Os valores estipulados na Cláusula Quarta serão fixos e irreajustáveis.

E

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO
9.1. A Prefeitura Municipal de Rio de Contas - BA exercerá a fiscalização das obras/serviços
através de Equipe de Fiscalização ou Técnico especialmente designado para este fim, sem
reduzir nem excluir a responsabilidade da Contratada.
9.2. Ficam reservados à Fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, no Edital, nas Especificações, nos
Projetos, nas Leis, nas Normas, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione direta ou indiretamente com as obras/serviços em questão e seus complementos.
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9.3. Independentemente da Equipe de Fiscalização ou Técnico designado para fiscalização das
obras/serviços, poderão ser contratados pela PREFEITURA técnicos ou firmas especializadas
para apoio da mesma, embora a ela subordinados.
9.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da PREFEITURA, não excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que na sua ocorrência, não deverá implicar co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos, salvo seja caracterizada a omissão funcional por parte
destes.
9.5. Compete especificamente à Fiscalização:
9.5.1. Indicar à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início das obras/serviços, no
prazo de 02 (dois) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;
9.5.2. Exigir da Contratada o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Quinta do
presente Contrato;
9.5.3. Exigir o cumprimento integral dos Projetos, Detalhes, Especificações e Normas Técnicas
da ABNT, e outras porventura aplicáveis;
9.5.4. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo
para sua retirada da obra;
9.5.5. Exigir a imediata substituição de técnicos, mestres ou operários que não correspondam
tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades dos serviços;
9.5.6. Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo
de força maior;
9.5.7. Esclarecer prontamente as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Contratada;
9.5.8. Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à Contratada;
9.5.9. Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
9.5.10. Promover, com presença da Contratada, as medições dos serviços executados;
9.5.11. Transmitir, por escrito, instruções sobre as modificações dos serviços que porventura
venham a ser feitos, bem como as alterações de prazo e cronograma;
9.5.12. Relatar oportunamente a PREFEITURA, ocorrências ou circunstâncias que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros;
9.5.13. Dar a PREFEITURA imediata ciência de fatos que possam levar à aplicação de
penalidades contra a Contratada, ou mesmo à rescisão do Contrato.
9.6. A substituição de qualquer integrante da equipe técnica proposta pela Contratada, durante a
execução das obras/serviços, somente será admitida, a critério da PREFEITURA, mediante a
comprovação de experiência equivalente ou superior do substituto proposto.
9.7. Os serviços deverão desenvolver-se sempre em regime de estreito entendimento entre a
Contratada, sua equipe e a Fiscalização da PREFEITURA, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do Contrato.
9.8. Com relação ao "Diário de Ocorrências", compete à Fiscalização:
9.8.1. Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pela Contratada;
9.8.2. Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os projetos, as especificações, o prazo
e o cronograma;
9.8.3. Fazer observações cabíveis decorrentes dos registros da Contratada no referido diário;
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9.8.4. Dar solução às consultas feitas pela Contratada, quando dirigidas à Fiscalização;
9.8.5. Registrar as restrições que lhe pareçam cabíveis quanto ao desempenho da Contratada,
seus prepostos e sua equipe;
9.8.6. Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos Projetos, dos Detalhes, das
Especificações e das Normas Técnicas da ABNT;
9.8.7. Anotar os fatos ou alegações cujo registro se faça necessário.
9.8.8. Reserva-se a PREFEITURA o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar
comprovada a incapacidade técnica da Contratada ou deficiência dos equipamentos e da mão de
obra empregados, sem que desse ato resulte o direito da mesma pleitear indenização, seja a que
título for.
Parágrafo Primeiro – Em qualquer hipótese é assegurado ao CONTRATADO amplo direito de
defesa nos termos da Lei Federal de licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipuladas:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação,
ou não complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
10.1.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da etapa não cumprida do cronograma;
10.1.3. Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso subsequente ao trigésimo.
10.2. As multas estabelecidas nos subitens 10.1.2 e 10.1.3 serão deduzidas dos pagamentos das
etapas a que correspondam ou de outros créditos relativos ao Contrato.
10.3. Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada
poderão ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em
favor da Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
10.4. Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido
concedidos pela PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de
novas licitações, enquanto não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras
penalidades legais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11. A rescisão contratual poderá ser:
11.1. Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93.
11.2. Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.
11.3. Judicial, nos termos da legislação.
11.4. A aplicação das penalidades previstas neste edital, não eximirá a contratada da restituição
aos cofres públicos dos danos causados à Administração Pública em face de inexecução total ou
parcial do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
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12.1 - A CONTRATANTE fica obrigada a publicar o presente contrato nos meios de publicação
previstos na Lei 8.666/93, para que surta os efeitos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E CONDIÇÕES DE
HABILTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
13.1 - Fica o contratado obrigado a assumir durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DAS OBRAS
14.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido, nos termos do artigo 73, inciso I, alíneas
"a" e "b" e artigo 76 da Lei Federal n° 8.666/93.
14.2. Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e segurança da obra
durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no artigo 618 do Código Civil
Brasileiro.
14.3. A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou mandar refazer quaisquer serviços mal
executados ou em desacordo com o memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o
cumprimento das exigências dentro do prazo determinado.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO
15.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Livramento de Nossa
Senhora, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
Testemunhas:
1. ______________________________
CPF nº_____________________

2. ___________________________
CPF nº____________________
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
Outorgante
Razão Social: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Nome do Sócio (que assinará a procuração): Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 000000000/000 Órgão Expedidor: XXX/XX
Outorgado
Nome: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Qualificação: nacionalidade, estado civil e profissão.
CPF: 000.000.000-00
DI/RG: 00000000-00 Órgão Expedidor: XXX/XX
Endereço: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 000, Bairro. Cidade/Estado. CEP: 00.000-000
Telefone: (00) 0000-0000
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.com.br
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Outorgado(a), como nosso
mandatário, a quem conferimos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao
procedimento licitatório indicado acima, atribuindo-lhe poderes para apresentar proposta de
preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao desempenho dos poderes
que lhe são conferidos.
Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
005/2022

A
(nome
da
empresa)
............................................................................
CNPJ,
nº..............................., com sede à .................................................., declara, sob as penas da lei,
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de dezoito anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
005/2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, devidamente inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00 não está impedida de
licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
005/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr.
___________________, CPF _______________________ DECLARA para fins de cumprimento
que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Declaro,

sob

as

penas

da

lei,

para

fins

desta

licitação

Número
005/2022

que

a

empresa

__________________________________________, não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
005/2022

RAZÃO SOCIAL) ____________________________________ CNPJ n.º _________, sediada
(endereço completo) __________, licitante no TOMADA DE PREÇOS supra transcrito, declara,
por meio de seu representante legal infra-assinado, CPF nº _________________________, sob
as penas da
Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação

OU

como______________(microempresa
empresa de pequeno porte), na data da abertura
da proposta, prescritos no art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, e 147/2014, bem como está
apta a usufruir do tratamento favorecido.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura representante legal da empresa)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal da empresa
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL
TÉCNICO.

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

RAZÃO

SOCIAL)

____________________________________

CNPJ

Número
005/2022

n.º

_________,por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)_______________, portador(a) da Carteira de
Identidade no________________ e do CPF no _________________, DECLARA que dispõe de
instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, de acordo com a NR 18.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura representante legal da empresa)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal da empresa
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VINCULO COM AGENTE PÚBLICO

Modalidade de Licitação
TOMADA DE PREÇOS

Número
005/2022

Declaramos para os devidos fins que, a empresa ............................., CNPJ N°
....................................., com endereço na Rua ..........................................., na cidade de
......................., Estado .............................., não possui, nem possuiu nos últimos doze meses,
sócios ou administradores que sejam servidores ou agentes políticos da Prefeitura Municipal de
Rio de Contas, bem como não possui sócio ou administrador que seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de agente político da
Prefeitura Municipal de Rio de Contas e dos agentes públicos membros da comissão de licitação.

Xxxxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do representante legal
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ANEXO X
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de obras de engenharia, visando
à reforma da Praça São Bernardo, localizada no Distrito de Arapiranga, neste município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

OBJETO:

REFORMA DA PRAÇA SÃO BERNARDO - DISTRITO DE ARAPIRANGA

MUNICÍPIO:

RIO DE CONTAS-BA

LOCAL:

DISTRITO DE ARAPIRANGA

DATA BASE:

SINAPI - FEVEREIRO DE 2022

TRIBUTAÇÃO

NÃO DESONERADO

BDI:

20,73%
REFORMA DA PRAÇA SÃO BERNARDO - DISTRITO DE ARAPIRANGA

CÓDIGO

ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE

UND

CUSTO
UNITÁRIO

PREÇO
UNITÁRIO

REFORMA DA PRAÇA SÃO BERNARDO - DISTRITO DE ARAPIRANGA

PREÇO TOTAL
R$ 424.735,20

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

00051/ORSE

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,
INSTALADA - REV 02_01/2022

06

M²

R$ 346,26

R$ 418,05

R$ 2.508,30

MERCADO

1.2

ALGUEL DE CASA

03

MÊS

R$ 300,00

R$ 362,20

R$ 1.086,60

1.3

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

359,76

M

R$ 26,98

R$ 32,57

R$ 11.717,38

1.4

DEMOLIÇÃO
DE
PAVIMENTAÇÃO
PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO

EM

1746,85

M²

R$ 10,22

R$ 12,34

R$ 21.556,13

00020/ORSE

1.5

DEMOLIÇÃO
DE
PAVIMENTAÇÃO
PARALELEPÍPEDO
OU
PRÉ-MOLDADOS
CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO

EM
DE

50

M²

R$ 9,13

R$ 11,02

R$ 551,00

97622

1.6

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

27,22

M³

R$ 51,60

R$ 62,30

R$ 1.695,81

04268/ORSE

1.7

REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO,
UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA

04

UN

R$ 93,85

R$ 113,31

R$ 453,24

97631

1.8

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

830,06

M²

R$ 3,05

R$ 3,68

R$ 3.054,62

97633

1.9

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE
FORMA
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

76,14

M²

R$ 20,89

R$ 25,22

R$ 1.920,25

2.0

INFRAESTRUTURA

2.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO,
DIMENSÕES
100X15X13X30
CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

04554/ORSE
07989/ORSE

94273

R$

COM

44.543,33

R$ 180.316,27

54,48

M

R$ 44,56

R$ 53,80

R$ 2.931,02
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89308

2.2

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS
14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM
VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2014

96385

2.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

66,16

M³

R$ 11,33

R$ 13,68

R$ 905,07

94990

2.4

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

26,93

M³

R$ 788,25

R$ 951,68

R$ 25.628,74

101859

2.5

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA
PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO
DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

50

M²

R$ 28,84

R$ 34,82

R$ 1.741,00

92394

2.6

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA
8 CM. AF_12/2015

1762,77

M²

R$ 62,38

R$ 75,31

R$ 132.754,21

03212/ORSE

2.7

COLCHÃO DE AREIA

18,9

M³

R$ 141,24

R$ 170,52

R$ 3.222,83

92784

2.8

ARMAÇÃO
DE
LAJE
DE
UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

37,14

M³

R$ 17,28

R$ 20,86

R$ 774,74

94965

2.9

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

2,11

M³

R$ 478,78

R$ 578,05

R$ 1.219,69

103670

2.10

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

2,11

M³

R$ 277,02

R$ 334,46

R$ 705,71

92267

2.11

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

34,84

M²

R$ 55,31

R$ 66,78

R$ 2.326,62

92273

2.12

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

24

M

R$ 16,28

R$ 19,66

R$ 471,84

3.0

REVESTIMENTOS

3.1

CHAPISCO
APLICADO
EM
ALVENARIAS
E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

868,96

M²

R$ 4,22

R$ 5,09

R$ 4.423,01

87529

3.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES
INTER
NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

713,08

M²

R$ 38,04

R$ 45,93

R$ 32.751,76

102492

3.3

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
AF_05/2021

122,15

M²

R$ 20,89

R$ 25,22

R$ 3.080,62

102498

3.4

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

153,47

M

R$ 1,54

R$ 1,86

R$ 285,45

88489

3.5

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

934,48

M²

R$ 14,10

R$ 17,02

R$ 15.904,85

4.0

INST. ELÉTRICA

101510

4.1

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_07/2020

02

UND

R$ 2.167,24

R$ 2.616,58

R$ 5.233,16

10206/ORSE

4.2

POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, EM FERRO
GALVANIZADO D=3" E H=7,0M, COM 04 ISOLADORES

02

UND

R$ 923,31

R$ 1.114,74

R$ 2.229,48

101875

4.3

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

02

UND

R$ 507,18

R$ 612,33

R$ 1.224,66

87879

71,28

M²

R$ 88,72

R$ 107,11

R$ 7.634,80

R$ 56.445,69

R$ 105.036,75

38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTIXRJK0RTA0NTAWMDMYRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
46 - Ano VI - Nº 3441

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

4.4

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

05

UND

R$ 90,42

R$ 109,17

R$ 545,85

00336/ORSE

4.5

POSTE EM AÇO CARBONO, PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=8.00M,
D=148MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1008/B, INCL
BASE CONCRETO

07

UND

R$ 1.956,46

R$ 2.362,10

R$ 16.534,70

12833/ORSE

4.6

FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 04 PÉTALAS EM LED,
P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 180W, 4000K, 220V, E
SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, COM ANTEPARO.

07

UND

R$ 4.905,57

R$ 5.922,65

R$ 41.458,55

96985

4.7

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 UN CR
95,86/2017

07

UND

R$ 95,86

R$ 115,73

R$ 810,11

98111

4.8

CAIXA
DE
INSPEÇÃO
PARA
ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

07

UND

R$ 46,38

R$ 56,00

R$ 392,00

96973

4.9

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017

63

M

R$ 63,78

R$ 77,00

R$ 4.851,00

97600

4.10

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM
1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM
REATOR
ALTO
FATOR
DE
POTÊNCIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

06

UND

R$ 390,10

R$ 470,98

R$ 2.825,88

93009

4.11

202,84

M

R$ 23,08

R$ 27,87

R$ 5.653,15

91935

4.12

750,08

M

R$ 25,54

R$ 30,84

R$ 23.132,47

02975/ORSE

4.13

02

UND

R$ 60,36

R$ 72,87

93672

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO EM POSTE

R$ 145,74

5.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 38.393,16

02406/ORSE

5.1

BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU
MADEIRA.

01

UND

R$ 2.830,00

R$ 3.416,75

R$ 3.416,75

09158/ORSE

5.2

BRINQUEDO - ESCORREGADEIRA, COM PILAR DE
MADEIRA, ESCDA EM TUBO DE FERRO GALV. DE 2" E
RAMPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

01

UND

R$
10.590,60

R$ 12.786,37

R$ 12.786,37

103186

5.3

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS
FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021

01

UND

R$ 6.368,15

R$ 7.688,47

R$ 7.688,47

103187

5.4

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO,
EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

01

UND

R$ 4.786,35

R$ 5.778,71

R$ 5.778,71

103193

5.5

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM
TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.
AF_10/2021

01

UND

R$ 1.913,37

R$ 2.310,07

R$ 2.310,07

02395/ORSE

5.6

GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E
PLANTIO

152,79

M²

R$ 21,82

R$ 26,34

R$ 4.024,49

10536/ORSE

5.7

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L,
COM SUPORTE (POSTE).

06

UND

R$ 329,69

R$ 398,05

R$ 2.388,30

TOTAL GERAL DA OBRA

R$ 424.735,20

VALOR TOTAL: 000.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Xxxxxx, 00 de xxxxxxxx de 0000.
39

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTIXRJK0RTA0NTAWMDMYRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
47 - Ano VI - Nº 3441

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

(assinatura)
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal

40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTIXRJK0RTA0NTAWMDMYRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
48 - Ano VI - Nº 3441

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

ANEXO XI

CFF- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DA PRAÇA SÃO BERNARDO - DISTRITO DE ARAPIRANGA

ID

ITEM

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

REFORMA DA PRAÇA SÃO BERNARDO DISTRITO DE ARAPIRANGA
SERVIÇOS PRELIMINARES
INFRAESTRUTURA
REVESTIMENTOS
INST. ELÉTRICA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL
ACUMULADO

PREÇO TOTAL

%

R$

424.735,20

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

44.543,33 10,49% R$
180.316,27 42,45% R$
56.445,69 13,29% R$
105.036,75 24,73% R$
38.393,16
9,04% R$
424.735,20 100,00% R$
424.735,20 100,00% R$

MÊS 01
R$

MÊS 02
%

R$

MÊS 03
%

R$

%

100%
43.848,45
76.634,41
5.650,98
126.133,85
126.133,85

98,44%
42,50%
0,00%
5,38%
0,00%
29,70%
29,70%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

347,44
100.436,16
37.175,13
137.958,73
264.092,58

0,78%
55,70%
65,86%
0,00%
0,00%
32,48%
62,18%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

347,44
3.245,69
19.270,56
99.385,77
38.393,16
160.642,62
424.735,20

0,78%
1,80%
34,14%
94,62%
100,00%
37,82%
100,00%

SAYMON OLIVEIRA JUMONJI
CREA-PR Nº: 136.658/D
Engenheiro Civil
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ANEXO XII

BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
REFORMA DA PRAÇA SÃO BERNARDO - DISTRITO DE
OBJETO:
ARAPIRANGA
MUNICÍPIO:
RIO DE CONTAS-BA
LOCAL:
DISTRITO DE ARAPIRANGA
DATA BASE:
SINAPI - FEVEREIRO DE 2022
TRIBUTAÇÃO NÃO DESONERADO
BDI:
20,73%

COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM

1.0
1.1
1.2
1.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

DESCRIÇÃO

%

COEF.

Administração Central
Seguros e Garantias
Riscos
Despesas Financeiras
Lucro
COFINS
PIS
ISS (**) (***)
Alíquota 2% Receita Bruta (Desoneração)

3,80%
0,32%
0,97%
1,02%
7,30%
3,00%
0,65%
2,00%
0,00%

A
B
C
D
E

BDI

20,73%

SAYMON OLIVEIRA JUMONJI
CREA-PR Nº: 136.658/D
Engenheiro Civil
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MEMORIAL
DESCRITIVO
E
PLANTAS
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SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA DO TERRENO:
O terreno para a construção deve estar limpo, sem obstáculos que interfira na locação dos
ambientes, que se faça manualmente ou mecanicamente, retirando toda vegetação rasteira, por
meio de capina, limpeza, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre
de raízes, troncos de arvores, pedras e outros resíduos, bem como a retirada de entulhos.
DEMOLIÇÃO:
Demolições porventura necessárias serão feitas dentro da mais perfeita técnica, tomados devidos
cuidados, de forma a evitar danos a terceiros.

PLACA DA OBRA:
Será fixada na obra uma placa de identificação em chapa de galvanizada nas dimensões de 2,00
x 3,00 m de altura e comprimento respectivamente.
MOVIMENTO DE TERRA
ATERRO:
Aterros são segmentos, cuja implantação requer depósito de material quer provenientes de
cortes, quer provenientes de empréstimos. Os materiais para aterros deverão estar classificados
entre a 1ª e eventualmente a 2 ª categoria, não sendo permitido a utilização de solos com
materiais orgânicos, turfas e argila orgânica.
Para o corpo do aterro não serão permitidos solos com baixa capacidade de suporte e expansão
> de 4%. Os solos para a camada final do aterro deverão ser selecionados entre os melhores
disponíveis. O lançamento de materiais para o corpo do aterro deverá ser feito em camadas com
espessura não superior a 30 cm e para as camadas finais a espessura de 20 cm.
A camada superficial deve apresentar-se plana e nos níveis especificados no projeto fornecido
pela Fiscalização, as águas pluviais devem ser encaminhadas de modo que não escoem por cima
do aterro, este deve ser protegido com valetas e sarjetas, levantando-se a crista para o
necessário desvio das águas pluviais.
REATERRO:
O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se o
próprio material escavado.
As operações de reaterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização,
conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando previsto em projeto.
A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da
escavação.
44

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTIXRJK0RTA0NTAWMDMYRJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
8 de Julho de 2022
52 - Ano VI - Nº 3441

Rio de Contas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
CNPJ: 14.263.859/0001-06
LARGO DO ROSARIO, Nº 01 – CENTRO
RIO DE CONTAS – ESTADO DA BAHIA

ESTRUTURA
Deverá ser executado de acordo com o projeto específico e segundo as indicações do projeto
Arquitetônico.
No caso de discrepância entre as indicações do projeto executivo de concreto armado e o
especificado no projeto Arquitetônico, deverá ser consultado aos autores e comunicado à
fiscalização.
As interrupções de concretagem devem obedecer a um plano preestabelecidos, a fim de que as
emendas delas decorrentes não venham a prejudicar o resultado final desejado.
Todo e qualquer material a ser embutido nas peças de concreto, tais como chumbadores,
mecanismos de esquadrias, dutos elétricos e hidráulicos, deverão ser colocados antes da
concretagem das mesmas, sendo consequentemente posicionado e estabilizados de forma a
evitar movimentação durante a concretagem. Não será permitida operação posterior a cura do
concreto para incorporação de elementos embutidos.
FORMAS:
As formas deverão obedecer às indicações do projeto estrutural, através dos desenhos de
detalhamento e das recomendações, juntamente com as determinações no projeto Arquitetônico.
Em peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior
das peças.
Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de
se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.
Cuidados com emendas, diâmetros de pontaletes, detalhes construtivos deverão seguir as
recomendações da NBR 6118.
ARMADURAS:
As barras ou peças, ao serem armazenadas na obra deverão ser colocadas em estrados,
afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado.
As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substanciam que possam prejudicar a aderência do concreto.
A armadura deverá ter o recobrimento indicado no projeto Estrutural, devendo-se utilizar para
concretagem calço de elementos pré-moldados de concreto ou plástico, através dos quais a
armadura se apoiará nas formas.
CIMENTO:
Deve ser do tipo Portland e ter procedência aprovada pela Fiscalização, a qual poderá, a
qualquer tempo, retirar mostras para testes.
O cimento ensacado, somente será recebido no envasilhamento original da fábrica, sendo em
seguida armazenado em local fechado, seco, sobre assoalho de material e em pilhas de no
máximo 10 sacos de altura.
Cimento com diferentes datas de recebimento serão armazenados em lotes separados, devendo
seu uso respeitar a ordem cronológica de entrada. Em caso algum será usado cimento com mais
de 90 dias de sua fabricação.
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No caso de abastecimento a granel, o projeto completo de aprovação deve ser previamente
aprovado pela Fiscalização.
CONCRETO:
O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck 25Mpa em todas as peças componentes da infra
e superestrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a colocação
da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com vibrador de
imersão ou régua vibratória (preferível, em lajes).
A cura deverá ser feita a partir do inicio da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que
somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das formas,
ferragem e materiais a empregar.
PAREDES/ FECHAMENTOS
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (1/2 VEZ):
Serão de vedação em blocos cerâmicos furados com dimensões de (14x19x29)cm com espessura
aproximada de 0,14m com argamassa mista com cal hidratada ou arenoso, traço 1:2:8.
O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas ligações com quaisquer outros
componentes e elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser utilizado o escantilhão.
Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o
prumo e a horizontalidade sejam garantidos.
A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser providenciado um sistema de cavaletes
com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada.
A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15mm, depois da compressão dos blocos contra a
argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas.
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de bolha
e prumo.
Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira
facilmente.
A amarração das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter
um perfeito engastamento.
INSTALAÇAO ELETRICA
As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos.
Todas as instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às
estruturas de suporte e aos respectivos acessórios, formando um conjunto mecânico e
eletricamente satisfatório e de boa aparência.
As instalações elétricas serão executadas de acordo com projeto, atendendo as normas e
especificações da RGE e ABNT, e deverá seguir à risca as indicações impostas pelo RIC-1992,
fornecido pela CEEE, sendo que a alimentação será feita através da rede pública.
Todo e qualquer material colocado na obra pela CONTRATADA que seja considerado imperfeito
ou de qualidade inferior pela FISCALIZAÇÃO, será trocado imediatamente por material novo e
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com a qualidade desejável, conforme especificações a seguir e sem ônus para a CONTRATADA.
Mesmo que não especificado, os materiais, deverão ser aplicados em conformidade com as
especificações fornecidas e instruções dos respectivos fabricantes e/ou fornecedores.
ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE MEDIÇÃO:
O abastecimento de BT em 220/127V a partir de rede secundária de energia existente na parte
frontal do empreendimento.
A entrada será aérea desde a base do poste até o quadro de medição.
Os cabos de alimentação serão compostos por quatro condutores, do tipo singelo, protegidos na
subida do poste por eletrodutos de ferro galvanizado, DN 40mm (3/4”).
A medição será do tipo direta, em quadro padronizado da Concessionária, localizado
conforme indicação em planta. Após o medidor, será instalado o disjuntor geral, tipo
termomagnético, tripolar.
.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO:
O quadro de distribuição (QGBT) será instalado conforme indicado na planta elétrica.
Quadro de distribuição de energia elétrica, embutido na parede, todo construído em material
termoplástico isolado auto-extinguível segundo NF C 20-455, com porta transparente com chave,
tampa espelho removível por desengate com local para fixação de etiquetas identificadoras dos
circuitos, recortada de modo a permitir o acionamento das chaves e disjuntores sem perigo de
toque acidental nas partes energizadas, projeções IP40 ou superior. Deve ter classes de
isolamento II e tensão nominal de 380/220 V a 50/60 Hz, conforme a norma NBR IEC 60439-3.
Trilho para fixação dos disjuntores.
O barramento do condutor de proteção será eletricamente ligado ao terminal de aterramento
principal (TAP), e o barramento de neutro isolado do mesmo.
A saída dos condutores deste Quadro até o eletroduto no teto será feita por meio de três (03)
eletrodutos de PVC rígido, com distribuição de circuitos conforme desenho da prancha única.
ELETRODUTOS:
Todos os eletrodutos serão de PVC rígido embutidos para tetos e pisos, e flexível para paredes,
serão antichama, padrão ABNT, NBR 6150.
Será obrigatório eletrodutos em toda a extensão das tubulações e quando embutidos no concreto
deverá existir especial cuidado para não trancar e nem obstruir os mesmos.
Todas as braçadeiras para a fixação dos eletrodutos serão metálicas do tipo ’D’ com parafuso.
Os condutores deverão ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos
incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento executado. Nas deflexões, os
condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores do que os mínimos admitidos para o
seu tipo.
FIOS E CABOS:
Todos condutores serão do tipo Anti-Fiam, com capacidade de isolamento igual a 750 V. A
entrada de rede deverá ser subterrânea. Os condutores alimentares deverão ser identificados, em
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todas as caixas de passagem, através de marcadores com porta marcadores. Os alimentadores
serão de cobre com proteção de acordo com as Normas Técnicas.
As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem
resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito, bem como a permanente interligação
por meio de conectores apropriados. As emendas serão sempre efetuadas em caixas de
passagens com dimensões apropriadas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter
características, no mínimo, equivalentes às dos condutores usados.
Os condutores de proteção ou de ligação à terra deverão ser presos aos equipamentos por meios
mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores que assegurem contato elétrico perfeito e
permanente, não devendo ser usados dispositivos que dependam do uso de solda a estanho. Este
deverão ter uma rede de aterramento própria.
Os condutores deverão satisfazer ao especificado na EM-13/06, sendo obrigatório o emprego de
eletrodutos em toda a instalação.
Os circuitos que deverão ser distribuídos através de sistemas de conduletes e petroletes, de
acordo com sua capacidade.
Os circuitos deverão ser protegidos por disjuntores, com amperagens de acordo com o projeto
específico.
Todas prescrições impostas pelos fabricantes deverão seguir a risca. Nenhuma parte viva dos
circuitos poderão ficar avista ou desprotegidas de isolamento. O aterramento dos circuitos deverá
ser feito através de hastes terras localizados em local constantemente úmido.
DISJUNTORES:
Os disjuntores deverão ter correntes nominais de acordo com o projeto. Não será aceitos
disjuntores sem a identificação da respectiva corrente nominal em seu corpo. Serão utilizados
terminais apropriados de cobre nas conexões de disjuntores e cabo, de acordo com as seções
nominais dos condutores.
Os disjuntores deverão estar perfeitamente fixados nos quadros elétricos projetados.
Para evitar fugas de correntes, haverá perfeição nos apertos dos dispositivos de fixação de
condutores/disjuntores.
CAIXAS DE PASSAGENS:
As caixas devem ser empregadas em todos os pontos de entrada e saída dos condutores na
canalização, em todos os pontos de emendas ou derivações de condutores, e em todos os pontos
de instalação de aparelhos e dispositivos.
Todas caixas de passagem, entrada, centro de distribuição e outros elementos fixados ou
embutidos junto às paredes e tetos, deverão estar entre si devidamente alinhados, prumados e
nivelados. Não será admitidos nenhuma irregularidade nas instalações dos eletrodutos,
condutores e equipamentos.
LUMINARIA E REFLETORES:
Os pontos de luz de teto e arandela serão rigorosamente centrados e alinhados conforme projeto
elétrico.
Para as arandelas serão utilizadas luminárias fechadas, passível de intempéries e resistentes a
impactos, para lâmpadas fluorescentes compactas.
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RECOMENDAÇÕES TECNICAS:
•

•
•
•
•

•

•

Não serão admitidos em hipótese alguma eletrocalhas, perfilados e eletrodutos
confeccionados na obra. Todas as eletrocalhas, perfilados e respectivas curvas serão
confeccionadas em fábrica. E deverão ser utilizados os acessórios apropriados.
Serão admitidas no máximo duas curvas de 90 graus seguidas sem caixa de passagem
entre as mesmas, para eletrodutos.
As eletrocalhas e perfilados deverão ser aterrados.
Todos os eletrodutos deverão ser fixados com parafusos e buchas S8
Todos os fios e cabos e serem utilizados, deverão possuir cores distintas conforme
especificação na NBR-5410, como se segue:
FASE – VERMELHO OU PRETO
NEUTROS – AZUL CLARO
TERRAS - VERDE
Obrigatoriamente, todos e qualquer isolamento ( nas conexões de condutores) será feito
por meio de 02 (duas) camadas de fita isolante, sendo a primeira em fita tipo autofusão e a
segunda, externa, por fita isolante plástica.
Todas as instalações serão executadas com esmero e ótimo acabamento, com todos
eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, condutores, componentes e equipamentos
cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas e suportes,
formando um conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de ótima qualidade.
PISO/PAVIMENTAÇÃO

MEIOFIO:
O meio fio propriamente dito devee ser em concreto pré-moldado. As peças do meio fio em
concreto deverão ser executadas com um traço apresentando um consumo mínimo de 350 kg de
cimento por metro cúbico.
Os meios fios serão assentados em cavas previamente compactadas, e deverão ter suas arestas
rigorosamente alinhadas como estabelecido em projeto e de forma a não apresentar lombadas ou
depressões. Para locais curvos, em função do raio de curvatura empregado, serão executadas e
assentadas peças especiais.
Após o alinhamento e cotas assentados, será executada o rejuntamento das peças. As juntas
entre as peças deverão ser de no máximo 1,5 cm e serão executadas com argamassas de
cimento e areia no traço 1:4 em volume. O material escavado deverá ser reposto e compactado
logo que fique concluído o assentamento das peças.
As peças de meio fio devem obedecer as medidas padrão do DNER, ou seja (0,15x0,30x1,00)m.
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO:
O piso de concreto intertravado e montado por peças de concreto em formato sextavado, com
espessura de 8 cm.
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Os blocos devem estar em conformidade com a ABNT, sem apresentar fissuras, vazios, bordas
quebradas ou rebarbadas, devem ter cantos vivos e cor uniforme, com pigmentos que resistam à
alcalinidade do cimento, à exposição aos raios solares e às interperes.
Para sua execução o terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactador, removendo
tronco e raízes. Os blocos deverão ser assentados sobre uma camada de areia media,
esparramada e sarafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme de 4,00 a 5,00 cm em
toda sua área. O corte das peças deverá ser executada com serra elétrica circular, munida de
disco abrasivo. As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,00 mm,
feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. As peças
trincadas deverão ser substituídas. Após o assentamento proceder a compactação inicial com
vibrocompactador de placas, pelo menos 2 vezes e em direção oposta, com sobreposição de
percurso. Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5mm), bem
seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma
vassoura ate preencher completamente as juntas. Realizar novamente a compactação, com pelo
menos 4 passadas em diversas direções.
PISO EM CONCRETO PARA PASSEIO:
Será constituído de concreto simples traço 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2), com superfície
sarrafeada e espessura de 7cm, lançado sobre o solo já compactado conforme orientações
anteriores. Serão previamente colocadas juntas de dilatação de ripas de madeira de lei de
8x1,2cm, impermeabilizadas. Cuidados especiais serão observados no adensamento do concreto
junto às ripas, as quais terão espaçamento formando quadros de no máximo 4 m², sendo sua
maior dimensão igual ou inferior a 2 metros, ou igual a modulação do piso final, sendo
concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas formando juntas secas.
O acabamento final dos pisos cimentados rústicos desempenados, das áreas externas onde
houver especificação em projeto, será feito com argamassa de cimento e areia lavada média
peneirada no traço A-3 ou 1:3, espessura de 2,0cm sobre os quadros do contra piso,
desempenada e sarrafeada antiderrapante, sendo que antes do lançamento da argamassa,
proceder uma lavagem da laje de contrapiso e espalhar nata de cimento e cola com vassoura
As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução.

REVESTIMENTO
CHAPISCO:
O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicação de uma camada irregular
e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior
aderência para os posteriores revestimentos.
As superfícies a serem chapiscadas deverão estar perfeitamente limpas e molhadas.
A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada média peneirada, com um traço
1:3 em volume, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de máquinas, e terá como diretriz
o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação de não haver
uniformidade na chapiscagem.
A espessura do chapisco deverá ser de 5mm.
O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a cura.
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MASSA ÚNICA:
A massa única será constituída, por uma camada única de argamassa, sarrafeada com régua e
alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha
esponjosa.
As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média uniforme.
Deverão ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas características do
acabamento.
Os traços das argamassas para a execução da massa única serão:
- revestimento interno: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes iguais
1:2:8
revestimento externo: cimento, cal em pó, areia fina e média lavada peneirada em partes
iguais 1:2:6 - traço A-13, com adição de impermeabilizantes.
A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.
EMBOÇO:
Os emboços só devem ser iniciados após a completa pega das argamassas de alvenaria e
chapiscos, colocação dos batentes e conclusão das canalizações embutidas e coberturas.
Os revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, prumados,
alinhados e nivelados com as arestas vivas.
No caso de emboço internos com argamassa de cal e areia, a espessura dos mesmos deve ser,
em média, de 15 mm; nos pontos em que a irregularidade da alvenaria exija o emboço com
espessura superior a 20 mm, deve ser adicionado cimento à argamassa, na proporção de uma
parte de cimento para 25 partes e argamassa de cal e areia.
Os emboços externos devem ser sempre de argamassa mista !:4/12.
A recomposição parcial de qualquer revestimento deve ser executada com pereição, a fim de que
não apresente diferenças ou descontinuidades.
PAISAGISMO
GRAMA:
Nivelamento do solo
Após a eliminação das ervas daninhas, proceda ao nivelamento do solo, preenchendo os pontos
baixos e aplainando as elevações, aplainando o terreno.
De uma forma ou de outra, se a operação de terra, remova e amontoe num canto a camada
superior do solo, já que ela é sempre muito rica e deveria ser novamente espalhada em toda a
extensão depois da movimentação. A propósito, caso existam árvores no terreno, evite a adição
ou a remoção de camadas de terra superior a 5 centímetros de espessura, pelo menos na área
coberta pela copa destas árvores. É que árvores são muito sensíveis à quantidade de terra
existente sobre suas raízes. Por último, se você planejar implantar seu gramado a partir de placas
ou tapetes de grama, lembre-se que o solo deve situar-se de 3 a 5 cm abaixo do nível pretendido
pelo gramado.
Existem muitas maneiras de nivelar um terreno. O trabalho pode ser feito com uma enxada ou
ancinho, mas você corre o risco de ficar por conta do “golpe de vista” de quem fizer o serviço.
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Outra maneira, talvez de mais prática, é amarrar uma corda numa escada de madeira e arrastá-la
de lado sobre a superfície do terreno. Como a escada é relativamente pesada e tem uma grande
superfície lisa, acaba funcionando como uma espécie de plaina.
Batatais → seu nome botânico é Paspalum notatum e popularmente conhecida também
como Forquilha ou Mato Grosso.
•
Características: bastante comum. Folhas verde-claro, duras e ligeiramente pilosas.
•
Principais vantagens: resiste bem às secas, pisoteios, pragas e doenças. Evita a
erosão e filtra bem a água.
•
Cuidados especiais: apesar de sua resistência, precisa de muito sol. Quando
“floresce”, precisa ser podada com mais freqüência, para que o gramado não fique com
uma má aparência.
•
Indicações principais: parques públicos, campos de futebol e bordas de piscinas.
Esmeralda→ não tem outros apelidos e é internacionalmente conhecida por Wild
Zoysia.Ou seja, Zoysia silvestre.
•
Características: folhas estreitas e médias, cor verde-esmeralda e estolhões
penetrantes, que enraízam facilmente.
•
Principais vantagens: forma um perfeito tapete de grama pelo entrelaçamento dos
estolhões com as folhas. Grande beleza. Folhas macias e resistentes ao pisoteio.
•
Cuidados especiais: cortar sempre que a altura for maior que 3 cm. Adubar mais
frequentemente para manter a coloração intensa.
•
Indicações principais: ideal para jardins residenciais, áreas industriais, casas de
praia e campo, playgrounds e campos de esporte em geral, sempre a pleno sol.
•

SAYMON OLIVEIRA JUMONJI
CREA-PR Nº: 136.658/D
Engenheiro Civil
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