
MM O DE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI 

Tomada de Preços n° 005/2018 

OBJETO 

Contratação de empresa para Execução dos serviços ria construção da 2' etapa do terminal rodoviário na 

sede do município, nos termos do contrato de repasse n°855376/17. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências deste Edital e seus 

Anexos. 

LÁ)CAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Dala: 29 dejunho de 2018 

Hora: 09hs00min 

Loca!: Saia de Reuniões da Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Av. Francisco Moreira Alves, 01 

Centro 

Jaborandi - Bahia 

Jaime Batista de Azevedo 
Presidente 
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EDITAL 
	

Tomada de Precos o° 005/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO N,° 071/2018 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS n° 005/2018 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

OBRA: Execução dos serviços na construção da 2' etapa do terminal rodoviário na sede do município, 
nos termos do contrato de repasse n°855376/17. 

O Município de Jaborandi torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 
indicado fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, mediante o 
regime de empreitada por preço global, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O 
procedimento licitatório obedecerá à Lei n.° 8.666 de 1993, e à Lei Complementar n.° 123, de 2006, e 147 
de 2014 bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

Abertura dos envelopes de Documentação e Proposta de Preços 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 29 de outubro de 2018 
Horário: 09hs00min - horário local 
Endereço: Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro, Jaborandi, Bahia. 
Credenciamento: das 09hs00min às 09hslomin. incluso neste interstício a toleráncia para o recebimento 
de propostas retarda/árias. 

DOOBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é a Contratação de empresa para Execução dos serviços na construção da 
2' etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do contrato de repasse n°855376/17, 
conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos 
deste Edital. 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado 
ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e que atenderem a todas 
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.1.1. Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de atividade, 
conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que, embora não cadastrados no Certificado 
de Registro Cadastral - CRC atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, desde que também atendam a todas 

as exigências constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.1.1.1. A empresa não cadastrada será considerada inabilitada, caso no momento de abertura 
dos envelopes de Documentação, for constatado que qualquer dos documentos, tenha a sua 
emissão após o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas. 

2.1.1.2. A habilitação do licitante não cadastrado não implicará em seu cadastramento no 
Certificado de Registro Cadastral - CRC, o qual se subordina à análise em processo específico e 
segundo as normas vigentes. 

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoasjurídicas: 

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou 

'7 	em processo de recuperação extrajudicial; 
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2.2.2. Em dissolução ou em liquidação; 

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública, seja tia esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos 
termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.° 8.666, de 1993; 

2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da Lei 
n.° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores; 

2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § V. 
inciso V, da Lei n,° 9.605, de 1998; 

2.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

2.2.7. Que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei ri.0  

8.666, de 1993. 

2.2.11. Não será permitida a participação de Cooperativas; 

2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste 
Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento corno 
participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, 
e do documento que lhe dê poderes para manifestar.se  durante os procedimentos relativos a este 
certame. 

3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não 
impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de 
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante. 

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto 
ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou 
documento equivalente. 

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a 
competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros. 

3.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os 
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes 

r 

	

	ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro 
como empresário individual. 

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

7' 4. DOS ENVELOPES DE ÕOCUMFNTAÇÂO DE HABILITAÇÃO E DE PRO#ÕSTÀ 
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4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes, um contendo os documentos de habilitação e o 
outro, a proposta de preços. 

4.1.1. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma) hora antes da 
abertura da sessão pública. 

4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 
endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE JABORANDI 
Tomada de Preços n°005/2018 
SESSÃO EM 29/10/2018, AS 09h00min. 

4.1.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão 
efeitos como proposta. 

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI 
Tomada de Preços n°005/2018 
(RÀZAO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N.° XXXX 

ENVELOPE N.° 02- PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI 
Tomada de Preços n°005/2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJN.°XXXX 

S. DOS DOCUMENTOS DE RABILITAÇÁO (ENVELOPE N.° 01) 

5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

5.1.1. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede. 

b.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

e. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicaçãados seus administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
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condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, por meio de certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 80 da Instrução Normativa n.° 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

5.1.2. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

Certidão de Registro e Quitação da Licitante e dos seus Responsáveis Técnicos para com o 
CREA/BA ou o CREA do local da sua sede, contendo, neste último caso, o 'VISTO do 
CREA/BA nos termos da legislação em vigor. Em qualquer caso, a certidão deverá conter os 
dados cadastrais atualizados, com validade na data da apresentação da proposta. 

Em se tratando de empresa e ou o responsável técnico não serem registrados 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. Em 
qualquer caso a certidão deverá conter os dados cadastrais atualizados. 

Comprovação de aptidão do profissional da empresa licitante para execução de obra 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, através da 
apresentação de atestados compatíveis com o objeto licitado, que contenham os serviços e 
quantidades mínimas descritas. Estes atestados deverão ter sido expedidos por empresa Pública 
ou Privada e dcvidamente registrado no CREA, na forma do §1° do art.30 da Lei n°. 8.666/93, 
bem como apresentação da (s) certidão (ões) de Acervo Técnico CAT Lei 9.433/05 - Art. 101, 
II. 

Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: 

1. O empregado; 

li. O sócio; 

111. O detentor de contrato de prestação de serviço. 

A comprovação de que o Responsável Técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à 
execução contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de 
Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de 
prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum; 

Termo de Compromisso da empresa licitante de que o responsável técnico, detentor do 
atestado 	referido na 	letra 	C, 	será o responsável técnico pela execução 
da obra. Deverá o Termo supra ser assinado, em conjunto, pelo representante legal da empresa e 
pelo responsável técnico, indicado. 

A comprovação das instalações canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 
C 	 especializado será atendida mediante a apresentação de relação explícita e declaração formal de 

sua disponibilidade, sob as penas da lei, vedadas, entretanto, as exigências de propriedade e de 
localização prévia. 

— 	 h. Aos licitantes RECOMENDA-SE visitar os locais onde serão executadas as 
obras/serviços/fornecimentos e suas circunvizinhanças, com a presença de pelo menos um 

r 	 técnico com conhecimento em obras/serviços de engenharia civil, indicado pela licitante, ou de 
seu Representante Legal ou Responsável Técnico, para ter pleno conhecimento das condições e 

,1 
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peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços/fornecimentos a serem executados, 
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades 
decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações 
que possam ser necessárias à elaboração da proposta e execução do contrato. 

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas 
dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 
termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

Os custos de visita aos locais das obras/serviços/fornecimentos correrão por exclusiva conta 
das licitantes. 

Em caso de dúvidas sobre a visita aos locais onde serão executadas as 
obras/serviços/fornecimentos as empresas licitantes deverão contatar com o Setor de Licitação e 
Contratos da Prefeitura Municipal de Jaborandi— Estado da Bahia, Telefone (77) 3683-2212, e-
mail: pm.iaborandiuol,com.br. 

1. Como 	comprovação 	da 	visita 	aos 	locais 	onde 	serão 	executadas 	as 
obras/serviços/fornecimentos as licitantes deverão apresentar declaração de visita conforme 
modelo Anexo V. 

6.0 - Relativa à Oualificação Econômico-Financeira: 

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu 
domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 
expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balánços provisórios,podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 
equivalente, devidamente registrado no Cõnselho R&gional de Contabilidade; 

As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 
abertura e encerramento; 

U. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que ifi (um), resultantes da 
aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou 
apurados mediante consulta on-line, no caso de empresas inscritas no SICAF: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
SG =  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Ativo Circulante 
LC = 

Passivo Circulante 

b.4. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 01 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por 
cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente. 

7.0 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal e ou estadual relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

e. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidão conjunta negativa de 
débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa 
da União; 

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão negativa de débitos, 
ou positiva com efeitos de negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de 
terceiros; 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou certidão positiva com efeitos de 
negativa. 

7.1.2.1 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

8.0 Documentos comi,lementares: 

Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2°, da 
Lei n.° 8.666, de 1993). 

Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, 
conforme Lei n.° 9.854, de 1999, regulaMentada pelo Decreto n.° 4.358, de 2002, conforme 

modelo anexo a este Edital. 

e. Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal sede da empresa licitante. 

d. Cópia simples do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura 

Municipal de Jaborandi, apenas para as empresas cadastradas. 
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8.1 A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o 
vulto e a complexidade de cada item. 

	

8.1.1 	O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia 
de fato impeditivo da habilitação. 

8.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial, ou no momento sessão pela comissão de 
licitação. 

	

8.2.1 	As licitantes participantes que não apresentarem todos os documentos 
acima exigidos, ou que os apresentar incompletos, incorretos, ou com a 
validade expirada, poderão ser inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior à sessão de abertura do certame. A CPL, 
visando atender ao interesse público, poderá verificar e/ou atualizar dados 
dos licitantes, inclusive através de consulta á internet, desde que seja feito 
durante a própria sessão. 

8.2.2 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, 
admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como 
forma de ilustração das propostas de preços. 

8.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos. 

9.0 DA PROPOStA DE PREÇOS - ENVELOPE N.° 02 

9.1 A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, 
com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e 
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 
representante, deverá conter: 

	

9.1.1 	Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes do Projeto Básico; 

9.1.2 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no 
mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao 
Edital; 

9.1.2.1 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que 
os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, 
seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

9.1.2.2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão 
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 
pretendida. 

9.1.2.3 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 
mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

9.1.3 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 
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9.1.31 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 
observar o cronograma de desembolso máximo por período 
constante do Projeto Básico. 

9.1.4 Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao 
Edital; 

9.1.4.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e 
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem 
como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como 
custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do 
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

9.1.4.2 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas 
ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá 
apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a 
natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital; 

9.1.4.3 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

9.1.4.4 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como 
o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição 
Sobre o Lucro Líquido - CSLL. não deverão ser incluídos no BDI, 
nos termos do artigo 125, § 70, II, da Lei n.° 12.465, de 2011; 

9.1.5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 
do certame. 

9.2 	Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao 
preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 
originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, 
desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

9.2.1 	Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação 
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração 
do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com 
todos os custos da contratação. 

9.2.2 As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, 
com a devida anuência de todos os licitantes. 

9.3 Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

ri 
9.4 Após a fase de habilitação, não cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo 

	

r 1 	 decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

10.0 DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES - FORA DOS ENVELOPES 

10.1 	O licitante deverá apresentar durante a sessão de habilitação, preferencialmente 
separadamente dos Envelopes de n.° 01 e de n.° 02. a Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro 
de 2009. da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

	

/ 	. 	 . 	 .. 
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Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao Edital, sob pena de 
desclassificação da proposta. 

	

10.2 	No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do artigo 81  da Instrução Normativa n.° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

10.2.1 Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 
for o caso (conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123, de 
2006 e 147 de 2014; 

10.2.2 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n.° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC, apresentação necessária como 
condição para a licitante fazer jus ao tratamento diferenciado. 

10.3 	As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se 
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar n.° 123. de 2006, e 147/2014 e no Decreto n.° 6.204, de 2007, deverão 
apresentar a respectiva Declaração, separadamente dos Envelopes de n.° 01 e de n.° 
02. 

10.3.1 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar 
em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar 
n.° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto 
em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

11.0 DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 

	

11.1 	No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes 
n.° 01 e n.° 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da 
licitação. 

11.1.1 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, 

— 

	

	 não sendo permitida a intercomunieação entre eles, nem atitudes 
desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos 
trabalhos. 

	

11.2 	Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro 
-. 	 será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 

relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

.1 

.1 
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11.3 	A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 
Envelopes n.° 01 - Documentos de Habilitação. 

11.3.1 O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e 
pelos licitantes presentes ou por seus representantes. 

	

11.4 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www porlaldalransparencia. gol'. br/ceis); 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo 	 Conselho 	 Nacional 	 de 	 Justiça 
(www. cnf. fus. br/irnprobidade_adtn/consultar_re  querido. php). 

11.4.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.° 8.429, 
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

11.4.2 Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

	

11.5 	Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então 
será verificada, conforme item próprio deste Edital. 

11.5.1 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova 
data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. 

1 l.5.l.lNa hipótese acima, todos os documentos de habilitação já 
rubricados e os Envelopes n.° 02 - Proposta de Preços, rubricados 
externamente por todos os licitantes e pelos membros da 
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluida a 
fase de habilitação. 

	

11.6 	Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n.° 02, sem ser 
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso. 

	

11.7 	Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os 
Envelopes n.° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na 
mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito 
de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular 
decurso da fase recursal. 

11.7.1 Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao 
direito de recorrer, os Envelopes n.° 02 - Proposta de Preços serão 
rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a 
posterior abertura. 
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11.7.2 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo 
em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após ojulgamento. 

	

11.8 	As propostas de preços dos licitantes habflitados serão então julgadas, conforme 
item próprio deste Edital. 

	

11,9 	Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das 

causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

	

11.10 	Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

12.0 DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

	

12.1 	Será considerado inabilitado o licitante que: 

12.1.1 Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade 
e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação 
da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 

12.1.2 Incluir a proposta de preços no Envelope n.° 01. 

	

12.2 	A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes 
no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

13.0 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

	

13.1 	O critério dejulgamento será o de menor preço global. 

13.1.1 Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através 
de parecer que integrará o processo. 

	

13.2 	Será desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n.° 2, de 16 
de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao edital. 

	

13.3 	Também será desclassificada a proposta que: 

13.3.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar ojulgamento; 

13.3.2 Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

13.3.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico; 

13.3.4 Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 



Jato ifàndj 
n ovan do e R ro So  e ran do 

13.3.5 Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes 
da Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão, ressalvadas as hipóteses 
admitidas no subitem abaixo; 

13.3.6 Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes 
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construção Civil - 
SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e 
IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de 
Custos de Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens caracterizados 
como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de 
construção civil, ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas; 

13.36 ISerão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI 
ou SICRO, desde que o preço global e o de cada uma das etapas 
previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato, já 
computado o percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado, nos termos do 
artigo 125, § 6°, 1, da Lei n.° 12.465, de 2011; 

13.3.6.2 Somente em condições especiais, devidamente justificadas em 
relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional 
habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu 
mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma fisico-
financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuízo 
da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, nos termos 
do artigo 125, § 6°, VI, da Lei n.° 12.465, de 2011; 

13.3.7 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 

13.3.8 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com 
a execução do objeto do contrato; 

13,3,8.1 Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor 
global proposto seja inferior 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 orçado pela Administração, ou 

1-; 	b. Valor orçado pela Administração. 

13.3.8.2 Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em 
sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso 11, da Lei 

n.°  8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

13.3.9 Apresentar, na composição de seus preços: 
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13.3.9.1 Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 

13.3.9.2 Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

13.3.9.3 Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 
insuficientes para compor a unidade dos serviços. 

	

13.4 	Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na 
forma do §3° do artigo 43 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

	

13.5 	Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências 
dos itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços 
propostos. 

	

13.6 	Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa 
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, 
será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto n.° 6.204, de 2007: 

13.6.1 A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes 
ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores á proposta 
classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma 
ME/EPP. 

13.6.2 As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor 
classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta 
de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 

13.6.2.IA nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as 
regras deste Edital, em sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contado da data da Ata ou da intimação do licitante que não 
tiver sido representado na sessão. 

13.6.3 Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as 
demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo 
de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

13.6.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no 
referido intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para 
definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme 
subitens acima. 

13.6.5 Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova 
proposta apresentada, a ME'EPP assumirá a posição de primeira colocada 

(Nt 

	

	 do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial 
apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, 
permanecerá a classificação inicial. 

	

13.7 	Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

'A, 	 :•..'' 
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produzidos no País; 

produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

C. 	produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 

13.7.1 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 
público, para o qual os licitantes serão convocados. 

13.7.1.1  O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos 
licitantes empatados, sendo que ditas cédulas deverão ser 
colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das 
cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as 
cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes 
então empatados. 

13.7.1.2 Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam 
todas as convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das 
ausências. 

13.8 	Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor 
do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao 
tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua 
regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 
por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

13.8.1 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre 
ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o 
empenho devidamente justificados. 

13.8.2 O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do 
encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o 
decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal. 

13.8.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei n.° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

13.9 	A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 

	

c;. 	 publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato 
público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

14.0 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1 	Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à 
autoridade competente para que se proceda à devida homologação e consequente 
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

15.0 DO CONTRATO 

	

» 	 ;. 	 . 	. 	. 	. 	 . 	... 
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15.1 	Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de 
decair do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.1.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela 
Administração. 

	

15.2 	Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consultas, para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 
manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 31, § 11, da 1N 
SLTI/MPOG n.° 02, de 11/10/2010, cujos resultados poderão anexados aos autos do 
processo. 

	

15.3 	É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, 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 atualizados de conformidade com o 
ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista 
neste Edital. 

	

15.4 	Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a 
adequação do projeto básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à 
disciplina do artigo 125, § 6°, III a VI, da Lei n.°  12.465, de 2011. 

	

15.5 	O contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação fisica 
completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, 
não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, 
monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do 
preço. 

	

15.6 	A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

	

15.7 	Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a 
incidir sobre o Contrato. 

16.0 DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

	

16.1 	Nos termos do ar!. 65, §10,  da Lei n.° 8.666, de 1993, a Contratada ficará 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

16.1.1 Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 
50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.1.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

16.1.3 O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados 
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses 
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conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, 

os limites de alteração acima estabelecidos. 

	

16.2 	As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em 
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites 
do art. 65, §1°, da Lei n.° 8.666, de 1993 (artigo 125, §6°, III, da Lei n.° 12.465, de 
2011). 

	

16.3 	A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico 
detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a 
proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da 
licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, §1°. da Lei n.° 
8.666, de 1993 (artigo 125, §6°, IV, da Lei n.° 12.465, de 2011). 

16.3.1 Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório 
técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado 
pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das 
etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de 
proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de 
controle interno e externo (artigo 125, §6°, VI, da Lei n.° 12.465, de 2011). 

	

16.4 	Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de 
execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da 
planilha de formação do preço do edital. 

17.0 DA SUBCONTRATAÇÀO 

	

17.1 	É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato. 

18.0 DA VIGÊNCIÀ DO CONTRATO 

	

18.1 	O prazo de vigência do Contrato será de 240 (duzentos e quarenta dias) dias 
corridos, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

18.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas 
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 
dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar. 

18.1.2 O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

19.0 . DO PREÇO 

19.1 	Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

1. lo 
R= 	V [ ------------- ], onde: 

lo 

"R" é o valor do reajustamento procurado; 
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'V' é o valor contratual a ser reajustado; 

"1" é o índice relativo à data do reajuste; 

"lo" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da proposta. 

	

19.2 	Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas 

publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getulio Vargas - 

Indice Nacional do Custo da Construção Civil - INCC/FGV. 

	

19.3 	Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não 

cumprimento do prazo inicialmente pactuado. 

20.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

	

20.1 	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto 

Básico e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta 

apresentada. 

21.0 .DO PAGÁMENTO 

	

21.1 	O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 

comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada. 

21.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 

cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 50,  §3° da 

Lei n.° 8.666 de 1993. 

21.1.2 Os pagamentos somente serão realizados, com a efetivação da 

transferência do recurso para a conta bancária do Município por parte do 

Ministério do Turismo, por tratar-se de recursos provenientes do Governo 

Federal. 

	

21.2 	A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

21.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia 

dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 

cálculo detalhada. 

21.2.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-

Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

21.2.1.2 Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em 

relação à previsão original constante no Cronograma Físico-

Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, 

ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do 

valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 

execução dos serviços entendidos como críticos. 
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21.2.1.3 Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada 
deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à 
Previdência Social. 

21.2.1.4 A Contratada também apresentará, a cada medição, os 
documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e 
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

21.2.2 A Contratante terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data 
da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, 
a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a 
conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de 
utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência 
legal. 

21.2.2.1 No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, 
devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa 
subseqüente. 

21.2.2.2 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

21.2.3 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da 
medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de 
serviços e de memória de cálculo detalhada. 

	

21.3 	O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 
documentos exigidos neste Edital. 

21.3.1 O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os 
serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, 
que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, 
quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente 
identificados; 

Da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no artigo 29 da Lei n.° 8.666, de 1993; e 

e. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura 
que tenha sido paga pela Administração. 

	

21.4 	Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

r 

	

	 anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

: 	
'' 	 . 
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21.5 	Antes do pagamento, a Contratante, aos sítios oficiais, para verificar a 
manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser 
impresso ejuntado ao processo de pagamento. 

	

21.6 	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

21.6.1 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será 
observado o disposto na Lei Complementar n.° 116, de 2003, e legislação 
municipal aplicável. 

21.6.2 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo 
artigo 12 da Lei Complementar n.° 123, de 2006, não sofrerá a retenção 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em 
relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 
declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n.° 1.234, 
dell dejaneirode2ø]3. 

	

21.7 	O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

	

21.8 	Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

	

21.9 	A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

	

21.10 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por 
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = lx Nx 
:VP] 

EM - Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

1 = Indice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

1= (6/100) 
365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

22.0 DA FISCALIZAÇÃO 

	

22.1 	A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim 
especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n.° 8.666, 
de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 
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22.1.1 O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a 
experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da 
execução da obra. 

	

22.2 	O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item 
não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos na execução dos serviços contratados. 

	

22.3 	A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 
contrato. 

	

22.4 	As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

23.0 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

	

23.1 	Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual 
competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para 
fins de recebimento provisório. 

23.1.1 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis. 

	

23.2 	A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários. 

23.2.1 Após tal inspeçüo, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, 
relatando as eventuais pendências verificadas. 

23.2.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento 
Provisório. 

	

23.3 	O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será 
lavrado em até 120 (cento e vinte) dias após a lavratura do Termo de Recebimento 
Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que 
tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às 
pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura 
feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e 
prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 



A ORAN 1 	 .• - 

Jabolancli 
novan do e R resiDe ran do 

23.33 Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato 
seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão 
do prazo. 

23.3.2 O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n.D 
10.406, de 2002). 

24.0 DA RESCISÃO DO CONTRATO 

	

24.1 	As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, 
são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei 
n.° 8.666, de 1993. 

25.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

	

25.1 	As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 

02.05.00 - Secretaria Municipal de Viação Obras e Urbanismo. 
1131 - Construção e ampliação de obras publicas; 
4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações. 

	

25.2 	Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 
exercício subseqüente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo 
aditivo ou apostilamento. 

26.0 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

	

26.1 	O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após 
regular processo administrativo, à penalidade de: 

a. Multa moratória de até 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias. 

26.1.1 A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

	

26.2 	A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 
deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia 
defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 

Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação; 

e. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Jaborandi 
pelo prazo de até dois anos; 

cl. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do 

d 
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Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n.° 87/201 1/DECORICGIJ/AGU e Nota n.° 
205/201 1/DECOR/COU/AGU e Acórdãos n.°  2.218/2011 e n.°  3.757/2011, da ia  Câmara do 
TCU. 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
penalidade de suspensão do subitem anterior. 

26.2.1 A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima 
estabelecidas. 

26.2.2 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

	

26.3 	Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas 
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

26.3.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos; 

26.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

26.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

	

26.4 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.° 8.666, de 1993. 

	

26.5 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

	

26.6 	As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Jaborandi, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente. 

26.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

	

26.7 	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro 
Cadastral de Jaborandi. 

	

26.8 	As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

27.0 DOS RECURSOS 
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27.1 	Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos 
os seguintes recursos: 

27.1.1 Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
intimação do ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

27.1.1.1 . habilitação ou inabilitação da licitante; 

27.1.1.2 -julgamento das propostas; 

27.1.1.3 - anulação ou revogação da licitação; 

27.1.1.4 . indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua 
alteração ou cancelamento; 

27.1.1.5 - rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos 
casos a que se refere o inciso 1 do artigo 79 da Lei n.° 8.666, de 
1993; 

27,1.1.6 - aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de 
multa. 

27.1.2 Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não 
caiba recurso hierárquico. 

27.1.3 Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 
intimação do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do 
Secretário Municipal de Administração. 

	

27.2 	Interposto o recurso, tal ato sera comunicado aos demais licitantes, que poderão 
apresentar contra-razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

	

27.3 	O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. 

27.3.1 A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando 
do recebimento do recurso. 

28.0 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

	

28.1 	Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente 
licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data de abertura do certame. 

28.1.1 As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o 
prazo de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da 
Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado 
seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não 
tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo 
de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

	

28.2 	As disposições deste Edital poierão ser objeto de impugnação, por violarem 
disposições legais, especialmente da Lei n.° 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

,1 
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28.2.1 Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias 
úteis; 

28.2.2 Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil 
que anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a 
comunicação não terá o efeito de recurso. 

28.2.2.1 A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da 
licitação até o trânsito em julgado da decisão correspondente. 

	

28.3 	Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus 
Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, 
informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo 
afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

	

28.4 	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

	

28.5 	A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 

	

28.6 	Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

	

28.7 	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

	

28.8 	É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública. 

	

28.9 	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito â contratação. 

	

28.10 	A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e devidamente fundamentado. 

	

28.11 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração. 

	

28.12 	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
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28.13 	As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

	

28.14 	Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital. 

	

28.15 	O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no 
endereço Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro, Jaborandi, Bahia, nos dias úteis, no 
horário das 08hs00min às 12hs00min. 

	

28.16 	Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro, 
Jaborandi, Bahia, CEP 47.655-000, nos dias úteis, no horário das 08hs00min às 
l 2hsøømin. 

	

28.17 	O fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos tem o custo no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta), reais em conformidade com o artigo 32, §5°, da Lei n.° 
8.666, de 1993, a ser recolhido em depósito na conta corrente da Prefeitura Municipal 
de Jaborandi no Banco do Brasil, Agência n.° 0569-X, Conta Corrente n.° 18.723-2, ou 
no Banco Bradesco, Agência n.° 3671-4, Conta Corrente n.° 520.441.0, a ser efetuado 
em espécie. Não serão aceitos comprovantes de depósitos em envelopes, neste caso, 
somente apenas após a verificação do crédito em conta. 

	

28.18 	Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei 
n.° 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

	

28.19 	O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção 
Judiciária de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 
sej a. 

Município de Jaborandi, Bahia, 08 de outubro de 2018. 

Jaime Batista de Azevedo 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 

É'. 



A5QAN 

JatÓiàndi 
- 

ly 

Inovando e F'rosDerando 

NEXO 1 	PROJETO BÁSICO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / PLANTAS 

Execução dos serviços na construção da 2' etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 
contrato de repasse n°855376/17. 

O Projeto destinado a Execução dos serviços na construção da 2  etapa do terminal rodoviário na 
sede do município, nos termos do contrato de repasse n° 855376/17, seguindo os dados básicos abaixo: 

Seguindo os termos de funcionalidade e economia, obedecendo às diretrizes, o projeto anexo é composto, 

dentre outros, por alguns tópicos principais: 

> Memorial Descritivo; 

> Projeto Básico; 

> 	Plan ilha Orçamentária; 



TERMINAL RODOVIÁRIO DE JABORANDI 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

PROJETO: URBANISMO 

JANEIRO DE 2018 

nosso endereço 

fl Rua CoroneL Magno. 	
nosso teLefone nosso emali 

243, Barreiras - BA 	
(077) 3611-4243 FŴl planoarquitecuraengenharia@gmaiLcom 
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A- ORIENTAÇÕES GERAIS 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento 
das metas estabelecidas para a execução dos serviços de construção de edificação para 
abrigar o TERMINAL RODOVIÁRIO DE JABORANDI, com área construída de 7409m2  e 
inserido em terreno de 2842,9m2. 

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente 
vencedor do certame licitatÓrio, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo 
Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras 
do Município de Jaborandi perante a Contratada e a quem este último dever-se-á 
reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal de Jaborandi. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa 
vencedora da licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas 
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas citadas no 
decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes 
no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste 
memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

DISCREPÁNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 
Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais 
Responsáveis pela elaboração do projeto ou a Contratante, nesta ordem. 

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre 
os de maior escala. 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 
prevalecerão sempre os primeiros. 

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e süas dimensões medidas em 
escala prevalecerão sempre às primeiras. 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 
serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 
pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 
aprovação da Contratante, A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em 
desacordo com os desenhos e especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 
durante a execução de quaisquer serviços. 

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

nosso endereço 

fl Rua Coronet Magno, • nosso telefone 
nosso email 

243, Barreiras - BA 	
'(o77) 3611-4243 	p(anoarquiteturaengenhariagmail.com  



A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, 
exercidos pela Contratada. 

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros 
serão mantidas por intermédio da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução 
das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes 
das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados a construção, 
serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 
serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 
comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 
licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra 
contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da 
contratação. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte 
e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos 
serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente 
de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser 
submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de 
remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a 
serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a 
Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, 
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, 
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscalização não 
aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais 
pelos fornecedores. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 
descritos; os custos respectivos deverão estar incluidos nos preços unitários e/ou no 
global constantes da proposta da Contratada. 

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante 
para a execução dos serviços deverão ser incluidos no orçamento, e nunca pleiteados 
durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços. 

O BOI - Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 
destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 
composição dos preços unitários. 

nosso endereço 

fl Rua Coronel Magno, Q. nosso teLefone nosso email 

243, Barreiras - BA 	
'(077) 3611-4243 	W planoarquiteturaengenhariagmaiLcom 
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A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas 
atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá 
solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que 
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos 
existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá 
solicitar previamente á Fiscalização autorização para tais deslocamentos e modificações. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 
fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar 
"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, 
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em 
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, 
também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas 
implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, 
peças, etc. 

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 
completa após a finalização da execução do serviço. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer 
dos serviços ou em conseqüência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer 
com o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não 
aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes 
recusadas sem direito a indenização. 

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, 
seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos, 

O material equivalente técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com 
antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito 
em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da Fiscalização, exigir laudo de 
Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já 
estabelecido que todas as despesas serão por conta da Contratada, ficando vedado 
qualquer repasse para a Contratante. 

B- URBANISMO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

a. PLACA DE OBRA 

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no "Manual Visual de 
Placas de Obras" do Governo Federal. Será confeccionada em chapa de aço 
galvanizada n° 22 fixada com estrutura de madeira. Terá área de 3,6 m2, com altura de 
1,5 m e largura de 2,4 m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 
visualização. 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 
integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras. 

PAVIMENTAÇÃO 

nosso endereço a Rua Coron& Magno, • nosso telefone qlv  
nosso emait 

243, Barreiras - BA 	
'(o77) 3611-4243 	Eà@ ptanoarquiteturaengenharia@gmail.com  



a. ASFALTO 

Tratamento superficial duplo - TSD é a camada de revestimento do pavimento, 
constituída por duas aplicações sucessivas de ligante betuminoso, cobertas, cada uma, 
por camada de agregado mineral, submetidas à compressão. 

Anteriormente à aplicação da camada asfáltica será realizada a preparação da base 
com a regularização e compactação do subleito com posterior aplicação de uma camada 
de imprimação com ADP CM-30. 

Na execução do TSD, o ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a 
temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superfície 
que irá recebê-lo apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar por 
parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de análise dos ensaios de 
caracterização exigidos nesta Norma, correspondente à data de fabricação ou ao dia de 
carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os 
dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua 
procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a 
refinaria e o canteiro de obra. 

E responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 
destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 
As operações para execução das camadas do TSD são discriminadas a seguir: 

lnicialmente, realizar uma varredura da pista imprimada, ou pintada, para 
eliminar todas as partículas de pó 

A temperatura de aplicação do ligante betuminoso será determinada em função 
da relação temperatura-viscosidade. Será escolhida a que proporcionar a melhor 
viscosidade para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas são: 

a) Cimento asfáltico, 20 a 60 segundos, "Saybolt-Furol" (DNER-ME 004/94); 
b) Emulsão asfáltica, 20 a 100 segundos, "Saybolt-Furol" (ONER-ME 004/94) 

No caso de utilização de melhorador de adesividade, exigir que o aditivo seja 
adicionado ao ligante betuminoso no canteiro de obra, obrigando-se sempre à 
recirculação da mistura ligante betuminoso-aditivo. 

O ligante betuminoso deverá ser aplicado de uma só vez em toda a largura da faixa a 
ser tratada. Excedentes ou faltas de ligante betuminoso na pista durante as operações 
de aplicação devem ser evitados e/ou corrigidos prontamente. 

Cuidados especiais devem ser observados na execução das juntas transversais 
(início e fim de cada aplicação de ligante betuminoso) e das juntas longitudinais (junção 
de faixas quando o revestimento é executado em duas ou mais faixas) para se evitar 
excesso ou falta de ligante betuminoso aplicado nestes locais. 

Imediatamente após a aplicação do ligante, realizar o espalhamento da 1a  camada 
do agregado, na quantidade indicada no projeto. Excessos ou faltas devem ser 
corrigidos antes do início da compressão. 

Iniciar a compressão do agregado imediatamente após o seu lançamento na pista, A 
compressão deve começar pelos bordos e progredir para o eixo nos trechos em 
tangente e, nas curvas, deverá progredir sempre do bordo mais baixo para o bordo mais 
alto, sendo cada passagem do rolo recoberta, na vez subseqüente, de pelo menos 
metade da largura deste. 

Após a compressão da camada, obtida a fixação do agregado, faz-se uma varredura 
leve do material solto. 

Executar a segunda camada de modo idêntico à primeira. 

nosso endereço 

S Rua CoroneL Magno, ' 
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Não será permitido o tráfego quando da aplicação do ligante betuminoso ou do 
agregado. Liberar o tráfego somente após o término da compressão e de maneira 
controlada. 

CALÇADA— PAVIMENTO INTERTRAVADO 

Os blocos de concreto serão do tipo "Paver" modelo retangular10x20cm, deverão ter 
resistência à compressão maior ou igual a 35 MPa, com espessura de 6,0 cm," na cor 
cinza natural. 

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverão ser assentados sobre 
terreno nivelado com base de colchão de areia, travados através de contenção lateral e 
por atrito entre as peças. Para cada 50 de cimento usar 2kg de pigmento ou 4% em 
relação a quantidade de cimento. As bordas da calçada deverão ser assentadas com 
argamassa. 

O caráter de similaridade dos blocos de concreto intertravado deverá ser aprovado 
pela fiscalização, mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de garantir o 
item especificado. Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados Laudos 
de Resistência do material utilizado. 

Será utilizado meio-fio de concreto pré-moldado 12 x 30 cm delimitando as bordas. 

PISO TÁTIL DE CONCRETO 

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer 
condição, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou 
carrinhos de bebê). Admite-se inclinação transversal da superfície até 2% para pisos 
internos e 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5%. 

Será utilizado piso tátil de alerta e de direção, de concreto, na cor amarela, dim 
25x25 cm, para deficiente visual nas calçadas, conforme projeto arquitetônico. Os pisos 
táteis de concreto deverão ter resistência à compressão maior ou igual a 35 mpa, com 
espessura de 6 cm. 

Será utilizado piso tátil direcional de plástico, na cor amarela, dim 25x25 cm, nas 
áreas cobertas, conforme paginação de piso do projeto arquitetônico. 

3. PAISAGISMO 

a. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para executar os serviços de implantação do Paisagismo, a empresa responsável 
deverá seguir as tabelas de quantidades constantes do projeto e neste memorial, 
respeitando o porte e o distanciamento de plantio neles sugeridos. 

Antes de qualquer ação, consultar os projetos de elétrica, hidráulica e de drenagem 
da obra. 

O Terreno deverá ser preparado, devendo estar livre de restos de obra, pedras e 
entulhos. Em seguida, será feito o revolvimento do solo, rompendo a camada superficial 
compactada. Deverão ser retiradas todas as ervas daninhas e restos de raízes. Após 
resultado da análise do solo, será feito a correção do PH do solo e aplicação de 
fertilizantes e adubos. O solo superficial será substituído por terra vegetal, a uma 
camada de 20 cm de profundidade. Garantir boas características da terra vegetal: 
textura areno-argilosa, densidade leve, boa drenagem e aeração, coloração vermelho 

nosso endereço a Rua Coronel Magno, ' 
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escuro a marrom, livre de ervas daninhas. Gabaritar, nas áreas verdes, os canteiros, 
covas, calçamentos e locais de plantio das mudas. Vinte dias antes do plantio, utilizar 
adubo orgânico nas áreas de plantio das mudas. 

PLANTIO DAS ESPÉCIES ÁRBOREAS 

As mudas de árvores e palmeiras devem seguir as especificações de formação, cor e 
outras observações que constam no projeto arquitetônico, em especial na planta de 
paisagismo e neste memorial descritivo. As espécies arbóreas a serem implantadas 
serão Palmeira Imperial, Palmeira Areca de Locuba e lpê amarelo (Tabebula serratifolia), 

As mudas devem estar em perfeito estado fitossanitário, tendo boa formação e 
desenvolvimento, e sem apresentar sintomas de doenças ou deficiências nutricionais. A 
terra que contém a muda deve estar livre de ervas daninhas. As mudas devem ser 
devidamente transportadas evitando-se danificar suas partes. Devem ser protegidas da 
ação do sol e do vento e plantadas o mais rapidamente possível após chegarem à obra. 

Para cada espécie, observar as indicações: 
- Palmeiras Imperiais (Roystonea oleracea): deverão ser cavadas covas de 1,00 x 1,00 x 
1,00 m, preenchidas com adubo orgânico, com espaçamento de 6,Om entre elas e 
distância de pelo menos 1,Om do meio fio do canteiro. 
- Palmeira Areca de Locuba (Dypsis madagascariensis): deverão ser cavadas covas de 
0,60 x 0,60 x 0,60 m, preenchidas com adubo orgânico, com espaçamento de 2,Om entre 
elas e distância de pelo menos 0,8m do meio fio do canteiro. 
- lpê amarelo (Tabebuia serratifolia): deverão ser cavadas covas de 0,80 x 0,60 x 0,80 
m, preenchidas com adubo orgânico, com espaçamento de 5,5m entre elas e distância 
de pelo menos 11,0m  do meio fio do canteiro. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e 
copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda 
fique no nível desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno 
das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo após o preenchimento da 
cova. Após o plantio, árvores e palmeiras deverão ser tutoradas até que se estabilizem. 
Todas as árvores e palmeiras plantadas deverão ser regadas e mantidas saudáveis até 
o final do contrato. 

PLANTIO DAS ESPECIES ARBUSTIVAS 

As mudas devem seguir as especificações de formação, cor e outras observações 
que constam no projeto arquitetõnico, em especial na planta de paisagismo e neste 
memorial descritivo. As espécies arbustivias a serem implantadas serão 
Murta (Myrtus L.) e Strelitzia (Strelitzia reginae). 

As mudas devem estar em perfeito estado fitossanitário, tendo boa formação e 
desenvolvimento, e sem apresentar sintomas de doenças ou deficiências nutricionais. A 
terra que contém a muda deve estar livre de ervas daninhas. As mudas devem ser 
devidamente transportadas evitando-se danificar suas partes. Devem ser protegidas da 
ação do sol e do vento e plantadas o mais rapidamente possível após chegarem à obra. 

Para cada espécie, observar as indicações: 
- Murta (Myrtus L.): cova única preenchida com adubo orgânico, com espaçamento de 
0,3m entre as mudas e distância de pelo menos 0,3m da calçada. Será usada como 
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cerca viva, para resguardar o acesso lateral à área de embarque/desembarque e área 
de espera. 
- Strelitzia (Strelitzia reginae): serão plantadas nas floreiras fixas, conforme indicado no 
projeto, com espaçamento de 0,5m entre as mudas. O fundo de cada floreira deverá ser 
coberto por uma camada de aproximadamente 5 centímetros de drenagem (brita, argila 
expandida ou cascalho). Uma camada de terra boa, própria para plantio, deve ser 
aplicada sobre a drenagem. O torrão deve vir logo acima da primeira camada de terra, e 
as laterais do torrão devem ser preenchidas com terra até completar todo o vaso. O topo 
do torrão deve ficar cerca de 2 centímetros mais baixo que a borda do vaso. Depois de 
plantada a espécie vegetal principal, mudas de forração podem ser plantadas ao redor. 
Caso contrário, poderão ser usados como forração: pedrisco, seixo, casca de árvore, 
entre outros. Após o plantio, deve ser regado abundantemente. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas na posição vertical (raízes para baixo e 
copa/folhagem para cima) de tal modo que as raízes fiquem livres e que a base da muda 
fique no nível desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno 
das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo após o preenchimento da 
cova. Após o plantio, árvores e palmeiras deverão ser tutoradas até que se estabilizem. 
Todas as árvores e palmeiras plantadas deverão ser regadas e mantidas saudáveis até 
o final do contrato. 

d. PLANTIO DE GRAMA 

Conforme projeto arquitetônico, as áreas indicadas receberão plantio de grama 
batatais em placas, composta de uma base constituída de areia porque garante um 
melhor enraizamento, melhor drenagem, facilita a recuperação do gramado e é de difícil 
compactação. 

Após a execução do gramado, a manutenção é importante para acompanhar o 
desenvolvimento e crescimento da grama. E necessário realizar o controle de plantas 
daninhas; combater pragas e doenças que possam surgir; realizar os cortes do gramado 
com equipamento apropriado; executar as coberturas com areia e material orgânico; 
realizar o plano de fertilização inicial e as irrigações de modo correto. 

4. COMPLEMENTAÇÃO 

BRISE 

Serão instalados brises metálicos fixos conforme indicado no projeto arquitetônico. 
Todos os elementos deverão ter pintura na cor especificada em projeto (vermelho), não 
sendo aceito elementos na cor natural do alumínio (sem acabamento). 

LETRA EM AÇO INOX 

Letras em caixa alta para a identificação na fachada do prédio, com os dizeres 
"TERMINAL RODOVIARIO DE JABORANDI", com posicionamento e tamanho indicados 
em projeto arquitetônico e fonte a ser definida em conjunto com a fiscalização da obra. 

e. PISO TÁTIL DE BORRACHA 

nosso endereço 

flRua Coronet Magno, 	
nosso teLefone 	 nosso emaiL 

243, Barreiras - B4 	
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O Piso tátil de alerta e direcional a serem aplicados sobre o piso de alto 
desempenho, na área de embarque/desembarque, área de espera e circulação, conforme 
projeto arquitetônico. Este piso é de material plástico, emborrachado, para áreas internas, 
na cor amarela e dimensão de 25x25cm. 

Verificar NBR 9050/2015— Sinalização tátil e o projeto arquitetônico para instalação. 
O piso tátil deverá ser instalado sobre superfície lisa e firme, verificando se está 

isento de óleos, graxas, poeiras ou outras substancias que possam prejudicar a adesão 
das placas de borracha sintética. 

Com o auxílio do esquadro faça uma marcação com fita adesiva na área que 
receberá ataque químico com solventes e adesivos. Examine as superfícies e as áreas 
adjacentes onde os produtos serão instalados e verifique se estão protegidas, vedadas. 
Retire qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura não compatível com o 
adesivo a ser utilizado. Espalhe adesivo no contrapiso na quantidade suficiente para 
permitir a instalação dos materiais de piso antes da secagem inicial. Evite respingos fora 
do piso, como em paredes, esquadrias, etc. Espalhe adesivo no verso das placas do piso 
tátil. Verifique se o contrapiso e placas de borracha sintética estão levemente secos e 
inicie a colagem peça por peça. Após a colagem do piso tátil, aplique o vedador de 
bordas. Sendo um filete de 3 a 4 mm de espessura nas extremidades do piso tátil. 
Somente liberar a área após 3 horas para a cura total do vedador de borda. 

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PASTILHA 

Será aplicado revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de 
porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com 
vãos. As cores estão indicadas no projeto arquitetônico. 

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA 

As áreas internas (área de espera, embarque/ desembarque, banheiros, área de 
serviço, guichês) conforme indicado no Projeto de Arquitetura receberão piso de alta 
resistência - tipo Granitina ou equivalente técnico, cor cinza com juntas de PVC na cor 
cinza (3mmI h: 27 mm), formando quadros de 1,00 x 1,00 m. O acabamento será polido 
e deverá obedecer na sua execução, as recomendações do fabricante. 

O polimento será executado através de máquinas rotativas com pedra preta esmeril 
de três tipos em três demãos sucessivamente mais finas. Não sendo aceitos os serviços 
de polimento executados por processo manual. 

A espessura da camada do piso de alta resistência será de 20 mm. A coloração e 
textura das placas devem ser uniformes. Observar a planta indicativa de paginação de 
piso. 

BANCOS 

Serão instalados na área de espera bancos com encosto, com 1,5m de comprimento, 
com pés de ferro fundido e 10 réguas de madeira. Os pés deverão ser pintados de preto 
e a madeira deverá ser envernizada. Abaixo. foto de referência. 
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S. LIMPEZA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em 
obra organizados e, na medida do possível, limpos. 

Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a 
verificação por parte da fiscalização. 

Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral das áreas internas e 
externas. 

Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de 
detergentes, solventes e removedores químicos, deverá ser restrito e feito de modo a 
não causar danos as superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos 
especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra. 

Antes de ser utilizado material de limpeza específico as superfícies deverão ser 
limpas de respingos de tinta, manchas ou argamassa. 

Quando necessário empregar ácido muriático diluido em água até no máximo a 
proporção de 1:6. 

O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão 
ser totalmente removidos. 

Qcto1M 

Luiza DalIe Zotte Carvalho 
Arquiteta e Urbanista - 

CAU A92257-9 
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'' P0 - PLANILHA ORÇAMENTARIA Grou de Sigilo CA Orçamento Base para Licitação #PUBUCO 

N'OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA AÇÃO/MODALIDADE OBJETO 
104X8D7-95 MINISTÉRIO 00 TURISMO TURISMO CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOViÁRIO 
PROPONENTE ITOMADOR MUNICÍPIO! UF LOCALIDADE 1 ENDEREÇO APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI JABORANDO/BA AVENIDA FRANCISCO MOREIRA ALVES TERMINAL RODOViÁRIO DE JABORANDI 
DATA BASE DESON. LOCAUDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTE BDI l BDI 2 BOI 3 BOI 4 BOI 5 

jw,-18 
Na 

Só,ada IRA URBAJ'IIZAÇÃ000 TERMINAL R000V1/aIO 24.47% 204% 

liam Fonte 	CódIgo Descrição UnIdade 1 Custo UnitArlo Quantidade BOI Preço Unitârio Preço Total 

1 	(R$) (14) (R$) (R$I 

COMPLEMENTAÇO.jIaÇ43-' -t 
1.0.1. SINAPI 	74209/1 PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADO M2 3.60 	283.22 8011 352.52 1269.07 

PAVIMENTAÇÃO -  - 80.478.Ó6 
1.1.1. SINAPI 	72961 REGULARIZACAOECOMPACTACAODESUBLEITOATE2DCMDEESPESSUR.A M2 1 	1.401.56 	 1.321 6011 --Itml 2298.56 
1.1.2. SINAPI 	96401 EXECUÇÃODEIMPRIMAÇÃOCOMASFALTOOILUIOOCM-30 M2 1.401.56 	 433 BOI 1 - 	5.39 7.554.41 

1.1.3. SINAPI 	97805 dF1'RTJA5EiVAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 
ASFÁLT1CARR.2C.AF,_01I2018 M2 1.401.56 	 6.12 8011 7,62 10.679.89 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 A - 1.1.4. SINAPI 	92393 
25 CM. ESPESSURA 6 CM. - CALÇADAS M2 447.62 	 47.33 BOI 1 58,91 26.369.29 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM 
1.1.5. SINAPI 	94274 CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES IOOXI5XI3X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 654.79 	 39.69 8011 49.40 32.346,63 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURI), PARA VIAS URBANAS  
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO. NA  COR NATURAL. 

1.1.6. ORSE 	09418/ORSE PIDEFICIENTES 'IISUAJS. DIMENSÕES 25X25CM. APLICADO COMARGAMASSA M2 11.77 	 71.62 6011 89.15 1.049,30 
INDUSTRIALIZADA AC-4I, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE _ 

1.1.7. SINAPI 	72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRJUCA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO- FAJXA PEDESTRES  M2 4.73 	 30.72 8011 38,24 180.88 

1.2.  PAISAG1SMO . J . 2t126.78 
1.2.1. ORSE 	O9260IORSE narda - PoImea Imperial h=l,OOm (foniecinento e plarsto) UNO 9.00 	567,97 

____ 
8011 

________ 
706.95 6.362.55 

122. SINAPI 	98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNNSIENTAJ. COM  ALTURA DE MUDA MAJOR QUE 2.00 M E MENOR 
j _________  OU IGUAL A 4.00 M. AP 0512018 UNO 6.00 	104.36 8011 ________________  129.90 779.40 

12.3. ORSE 	2397/ORSE Fomedrnerdo e piando de arbusios ornamentais- STREUTZIA UNO 50.00 	 44.96 1 	8011 55,96 ' 	2.798.05 
12.4. SINAPI 	741181001 PLANTIODECERCAVIVA COM ARBUSTOSDEALTURA5OAIOOCM, COM 4UN/M M 1 	21.00 	216.251 8011 1269.17 -  5.652.57 
lis. SINAPI 	12I3SIORSE Grornabalataisempas,fon,edmentoeitntio M2 807.10 	 12.48 8011 15.53 12.534.26 
1.3.  COMPLEMENTAÇAO -  . 110.53956 
1.3.1. ORSE 9O74IORSE BRISEEM PERFILC" DEALUMÍNIODOBRADO ANODIZADOBRANCO 1 	M2 1 	15.71 225,57 6011 280,77 1 	4.410.90 

1.3.2. SINAPI 	73924/3 PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEM&OS, SOBRE SUPERFICIE METALICA- TINTA NA 
142 3143 	 25.10 6011 31.24 981.67 COR VERMELHA P/ FECHAMENTO LATERAL - BRISES (2 LADOS)  

1.3.3. ORSE 12045/ORSE LETRAEÇOINOXESCOVAD0/POLIDO40X40CM-INSTALADO UN 199.13 5.774.77 
Ib1ÂI1L DIRECIONAL E/OUALERTA. EM BORRACHA, P/DEFICIENTESV1SUAJS. 

1.3.4. ORSE 	073231ORSE DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - 142 42.53 	207.7  258.56 10.996.56 
EMBAROUE E CIRCULAÇÃO DA RODOVIÁRIA 

1 	29.00 159.9r

BDi 

REVESTIMENTO CERÀMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 
1.3.5. SINAPI 	87243 5 X 5CM (PLACAS DE 30 X 30CM), ALINHADAS A PRUMO. APLICADO EM PANOS SEM M2 303.22 	130.5  162.43 49252.02 

VÃOS. AF  0612014  

1.3.6. SINAPI 	72136 1 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8}.641. INCLUSO JUNTAS DE 
M2 237.77 	 80.21 8011 99,84 23.738.96 IDILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANiZADO- EMBARQUE 

1.3.7. ORSE 	0241 1/ORSE 1 Barco wn etcoslo. cornpr=1.SOm. Iargura=3Ocm pé de leiro IurtCo e com lO réguas de 
UNO 

___ 
12.00 	1.030.00 8011 _______ 1.282,04 15.384.48 _______________  

1.4. IUMPEZA . 1.567,90 
1.4.1. SINAPI 	9537 IUMPEZAFINAI. DAOBRA. EMBARQUE 142 237,77 2.29 8011 2.65 677.64 
1.42. ORSE 	6191/ORSE Il.kTweza_deruas (vonição e remoçãodeenlitos) 142 1.89418 0,38 6011 0.47 - 890.26 
1.4.3. 1  8011 1 

Encargos sociais: 

27.476 vOOS rnloo 



Item 	 Fonte 	 Código 	 Descrição 	 Unidade 	Quantidade 	
Custo Unitário 	BDI 	Preço Unitário 	Preço Total 

(R$) 	(%) 	 (R$) 	1 	(R$) 

Observaçóes: 

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

JABORANDO/BA 
Local 

21 de agosto de 2018 
Data 

Nome: 	Mauricto Pereira Cavalcante Sampaio 
Titulo: 	Engenhiro Civil 
CREAJCAU BA 051445361-3 
ARTIRRT: BA20180044477 

27.476 vOOa mioo 



CAIaOCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 	 'PIJEUCO 

58' OPERAÇÃO £8' SICOMV 	GESTOR 	 PROGRAMA 	 AÇÃO! MODAlIDADE 	 RECURSO 
1040007-OS 	 MINISTÉRIO 00 TURISMO 	 INFRAESTUTIJR& URBMA 	 1 	 OGU n80-PAC 
PROPONENTE! TOMABOR 	 MUNICÍPIO' UF 	 LOCAUOAOE 1 ENDEREÇO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORAND4 	 JASORANDUBA 	 SEDE DA CIDADE DE lABORANDO BA 	 VALORES CONTRATATADOS IRI) 

Saldo a 	Repasse (Ri) Corvrapaaa (Ri) 
Rep.oqssnsr 1  28.027.73 	 - 

Etapa 
Mota 1 

Sub-Meta 
Irem de Inveeomento 	SutWtem de Investlrnenlo 	 Descriçio 	 SItuação 	Quantidade 
1 	 1 

Unid. IL 	
de LicItaçIoi 

i 	n CIEF 
Repasse (RI) 	

Contt*parllda 	
Outros (RI) 

1 	 FInanceira (RI) 
Investlnlonto 	1 

1 	(RI) 	1 
TOTAL 	-I 1 (2.82%) 	(000%) (100.00%) 	1 -- - . -- 	 . 	 - . 	 -. 215.732,27 	60,0O 	 - 1 	221.982,27 -I 

1. 
EquIpamentos 	 Construção de TermInal RodovIário- 

Em Análise 	3,450,91 conRádn 	 Cobertura e U,tanlsmo ii' 	
j 	

Lotei 215.732,27 	6.250,00 	
- 

221582,21 

Representante Tomedor 1 Agente Promotor 
Nome: 	Assusto Pives de Odvefra 
Carqo: 	Profeta MuriUMi 

TOTAL-ETAPA j 
	2 	 -- 

1 	 215.132,21 	6.250,00 27 221S82,] 

Local: 	 Jaboranó l BA 
Cala: 	 21 de egosta de 2018 

41.211 ,i8 mt,o 
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CIwA 	Quadro de Composição do BDI 2 	 1 Grau de Sigdo 1 
1 #PUBLICO 1 

PROPONENTE! TOMADOR
N0

C
5 	 REFEITURA MUNICIPAL D E JABORANDI  

ÃO DE TERMINAL ROD( 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 	 DESONERAÇÁO 
Construçáo e Reforma de Edificios 	 Não 

da base de cálculo Dara o 155: 

Itens Siglas 
% 

Situação 
Adotado  

10  Quartil Médio 30 Quartil 

Administração Central AC - 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia SO - 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco R - 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras DF - 0,59% 1 23°/ 1,39% 

Lucro L - 6,16% 7,40% 8,96% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e RIS 0,65%) CP - 365% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo como município) 155 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciáriasobre a 
CPRB Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)  000% OK 0,00% 450% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 2,04% 

FORA DO 
 INTERVALO 

2034% 22,12% 25,00% 

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

BDLPAD 	
(1tAC+5iR+G)*(1 i-DF)(li-L) r 	 -1 

(1-CP-!SS) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública. 

JABORANDO/BA 
Local 

terça-feira, 21 de agosto de 2018 
Data 

 

JRspons4eI Técnico 
Nome: 	Madricio P6reira Cavalcante Sampaio 
Titulo: 	Engenhiro Civil 
CRENCAU: SÃ 051445361-3 
ART/RRT: BA201 80044477 

Responsável Tomador 
Nome: 	Assuero Alves de Oliveira 
cargo: 	Prefeito Municipal 

27.476 v008 micro 



CAIwaMa 
jW OPERAÇÃO IGESTOR 

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
Cronocirama Base Data Licltacâo 

MODALIDADE 

PROPONENTE! TOMADOR 	 MUNICÍPIO! UF 	 LOCALIDADE 'ENDEREÇO 	 APEUDO DO EMPREENDIMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI 	 JA8CRAMDOIBA 	 AVENIDA FRANCISCO MOREIRA ALVES 	 TERMINAL R000VIÃRIO DE JABORANDI 

DATA BASE OESON. LOCALIDADE DO SINAPI 	DESCRIÇÃO DO LOTE 	 BOI 1 	BOI 2 	8013 	801 4 	BDI 5 
jun-18 	Não Salvador/BA 	 IJRBANIZACA000TERMINALRODOVLÃRIO 	 2447% 2.04% 

lteni Descrição das Motas! Macrosservlços 
1 Valores Totais e Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 	Parcela 4 	Parcela 5 	Parcela 6 	Parcela 7 	Parcela 8 

(Ri) 1!O0 fev!0O madOO abrfOO 	maIIOO 	jun!OO 	julIOD 	ago!O0 	seUOO 
ela (%) 20,96% 49,64% 29,40% 

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 221.982,27 la (RI) 46.517,54 110.202.68 65.262,05 
ladõ(%r =20,96%.-:; 7O;60% 	100,00%1 
lado(RS) 

L_% 

45 156720.22 
3500% 	... 

221.982,27 

1~~~R$) 

la ($1 
IJRBÃNIZAÇÃOeCOMPLEMENTAÇÃQ 

. 30,00%
1.. 221.982,27 20.96% 70,60% 100.00% tado(%) 

ado(I$)_ 46.517,54 
30.00% 

156.720.22 
50,00% 

221.982,27 
20,00% la (%) 

1.1. PAVIMENTAÇÃO 80.478,96 lado(%) 30.00% 80,00% 100.00% 
ado(R$) 24.143,69 

0.00% 
64.383,17 

50,00% 
80.478.96 
50.00% Parcela (%) 

1.2. PAISAGISMO 28.126.78 Actsnulado(%) 0.00% 50.00% 100.00% 
AanLAado(R$) 

Parcela(%) 
0.00 

20,00% 
14.063,39 

50,00% 
28.126.78 
30,00% 

1.3. COMPLEMENTAÇÃO 110.539,56 Ao.nnÁado(%) 20,00% 70.00% 100.00% 

,.,,AamflAadD()_ 22.107,91 
0.00% 

77.377.69 
0.00% 

110.539,56 
100,00% Parcela(%) 

1.4. LIMPEZA 1.567,90 Aoni,Àado (%) 0,00% 0,00% 100.00W 
Acumutado(R$) 0,00 0,00 	/ 1.557,94) 

21 de agosto de 2018 
Data 

Nome: fr4a4do Pereira Cfivalcante' arepajo 
1a,jlo: 	Engi,hiro CMI 

EAJcAUBA k51 51 
ARTlT: 8A2018004447 

27.476 vOOS mico 
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S 	Anotação de Responsabilidade Técnica — ART CREA -BA 1 Lei n° 6.496, dei de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° BA20180044477 

INICIAL 

Responsável Técnico 

MAURICIO PEREIRA CAVALCANTE SAMPAIO 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 	 RNP: 051445361.3 

Contratante 

Contratante: MUNICÍPIO DE JABORANDI 	 CPF/CNPJ: 13.245.568/0001-14 

AVENIDA FRANCISCO MOREIRA ALVES 	 N°: 01 

Complemento: EDIF TERREO 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: Jaborandi 	 UF: BA 	 CEP: 47655000 

Pais: Brasil 

Telefone: (77) 3683.2152 	 Email: pm.jaborandluol.com.br  

Contrato: 093/2017 	 Celebrado em: 08/05/2017 

Valor. R$ 6.000,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE 

_ 3. Dados da Obralserviço 

Proprietário: MUNICÍPIO DE JABORANDI CPF/CNPJ: 13.245.568/0001.14 

AVENIDA FRANCISCO MOREIRA ALVES N°: S/N 

Complemento: EM FRENTE AO CEMITÉRIO, SAlDA PARA COMUNIDADE 	Bairro: TRÊS IRMÃOS 
PLANALTO 

Cidade: Jaborandi 	 UF: BA CEP: 47655000 

Telefone: (77) 3683-2152 	 Email: pm.jaborandl@uoI.com.br  

Coordenadas Geográficas: 	Latitude: O 	Longitude: O 

Data de Inicio: 	08/05/2017 	 Previsão de término: 21/0312018 

Finalidade: Outro 

4. Atividade Técnica 

12- Execução Quantidade 	 Unidade 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 740.90 	 m2 
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL . CONSTRUÇÃO -> 74090 	 m2 
ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #1 lo-ESTRUTURA METALICA 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 2.842,90 	 m2 
PROFISSIONAIS. CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #171 
INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 740,90 	 m2 
PROFISSIONAIS. CIENTIFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - 
REDE HIDRO-SANITARIA 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO. 740.90 	 m2 
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESiDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> /1191 - 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS 740.90 	 m2 
-> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS 
RESID./COMERC, 

90- Elaboração de Orçamento> CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS 740.90 	 m2 
-> UTIUZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> /1326 . SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM 
ELETRICIDADE 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL . ATIVIDADES 740,90 	 m2 
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS .> #663 - 
PROTEÇÃO CONTRA INCÉNDIO E PÃNICO 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS. 740,90 	 m2 
CIENTFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> /1729 - SISTEMA 
DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> 740,90 	 m2 
EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA-> /188 - EDF, DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

S. Observações 

Elaboração de Orçamento do Terminal Rodoviário do Municipio de Jaboradi, o qual compreende uma área coberta de 740.9 M2 e uma área externa de 
urbanização e infraestrutura de 2842,90 m2. 

A autenticidade desta ART poda ser verificada em: http://crea-ba.sitac,com,br/publico/, com a chave: 0802w 
Impresso em: 21/0a/2018 ás 16:32:28 por:, ip: 201,50.156.161 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 	REA- BA Lei n° 6.496, de ide dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° 8A20180044477 

INICIAL 

Declarações 

Entidade de Classe  

AGROLEM - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 
	 MAIJRICIO PEREIRA CAVALCANTE SAMPAIO - CPF: 048.390.635-24 

de 	de  

Local 	 data 
	 MUNICÍPIO DE JABORANDI . CNPJ: 13.245.565/0001-14 

_ 9. Informações 

* A ART á válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 82,94 	 Pago em: 20/0312018 	 Nosso Número: 48403115 

A eutentiodade deste ART pode serverificada em. http://crea-bs.sitac.00m.brlpubticol, com a chave: De02w 
Impresso em: 21/08/2018 ás 16.32:28 por. . ip: 201.50.158. lei 
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ANEXO II 	MODELO DE PROPOSTA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

Execução dos serviços na construção da 2° etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 
contrato de repasse n°855376/1 7 

Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Tomada de Preços n° 005/201 8 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta 
licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital da Tomada 
de Preços acima citado. 

1. Identificação do Licitante: 

Razão Social: 

CNPJ e Inscrição Estadual: 

e. Endereço completo: 

Telefone, fax, e-mail: 

Banco, Agência e n° da conta corrente: 

2. Condições Gerais da Proposta: 

a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 

o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão 
Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de 
qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na 
manutenção e quaisquer outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

a. Examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele estipuladas 
e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de entendimento com 
relação ao Edital; 

C 	b. Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei n.° 
9.854, de 27/10/1999 e na Constituiçao Federal de 1988; 

e. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas refbrentes à execução do objeto licitado, bem 
como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham incidir sobre o referido objeto; 

d. Informaremos a existência de fato supen'eniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 
ocorrer. 

1 	!-j}; 	 •1T,..•:lt.il 
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4. Proposta de Preços: 

Planilha orçamentária (arquivo em anexo) 

O valor da proposta da Rede de Energia perfaz o valor de R$ 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJn.°........................................ 
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ANEXO III 	MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

Execução dos serviços na construção da 2" etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 
contrato de repasse n°855376/17 

BDI- ANEXO 

t 



1- 
- - t'' 	.: •-;'. 
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ANEXO IV 1 MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Execução dos serviços na construção da 2°  etapa do 	 na sede do ri unicipio, nos lermos do 
contrato de repasse n°855376/17 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



ANEXO V 1  MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

Execução dos serviços na construção da 2" etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 
contrato de repasse n°855376/17 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

A 

Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão Permanente de Licitação 

Reli: Tomada de Preços n°005/2018 

Declaramos que em atendimento ao previsto no edital de Tomada de Preços n°005/2018, que 
o senhor, 	 , portador (a) da Cl/RG 

e do CPF n.° 	 CREA/ 	n.° 
da empresa 	estabelecida no (a) 

como seu representante legal para os fins da presente 
declaração, compareceu perante a Prefeitura Municipal de Jaborandi e vistoriou o local onde será 
executado os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e dos graus 
de dificuldades existentes. 

(local e data) 

(assinatura do representante) 

rI 
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ANEXO VI 
1 MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO 

SUPERVENIENTE 
Execução dos serviços na construção da 21  etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 

contrato de repasse n°855376/17 

A 

Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão de Licitação 

Ref: Tomada de Preços n°005/2018 

DECLARAÇÃO 

A empresa .....................................inscrita no CNPJ n.° ....................DECLARA, em 

atendimento ao previsto no edital de Tomada de Preços n° 005/2018, no art. 32, § 2°, da Lei n.° 

8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARE n.° 05/1995, a inexistência de fato 

superveniente impeditivo da sua habilitação. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJn.°....................................... 
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ANEXO VII 1  MODELO DE DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

ecução dos serviços na construção da 20  etapa do terminal rodoviário na sede do municipio, nos termos do 
contrato de repasse n°855376/17 

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 
Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n. ° 9.854/99) 

A 

Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão de Licitação 

Ref.: Tornada de Preços n°005/2018 

Aempresa.........................................................................................- 	inscrita 	no 	CNPJ 

n.° ........................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..................................... 

portador(a) da Carteira de Identidade n.° ......................e do CPF n.° .................................. 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 

de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e nem menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

XXXXXXXXXXXXX - LJF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJn.°........................................ 

1 

rt 	 ATENÇÃO A ltcttante devera confec ctonw este documento 

::aTtfht0 

 da 
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ANEXO VIII 1  MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP 

serviços na construção da 2° etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos (ermos do 
contraio de repasse n°855376/17 

DECLARAÇÃO DE MJCROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 

ri 
Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão de Licitação 

Ref.: Tomada de Preços n°005/2018 

(razão social da empresa) ................ ................... inscrita no CNPJ n.°..................................... 
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ........................................portador(a) da Carteira 

de Identidade n.° .........................e do CPF n.° .......... ................... DECLARA, para fins do disposto 

no Edital da Tomada de Preços n°005/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006; 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso 11 do Artigo 3° da Lei Complementar n.° 

123. de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas 

no §4°, do art. 3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

- - 
	Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
- 	 CNPJ n.°........................................ 

r 

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa. 

ATENÇAO: A licitante deverá conjèccionar este documento empapei timbrado da empresa. 
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ANEXO IX 	MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 

Execução dos serviços na construção da 20  etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos lermos do 
contraio de repasse n°855376/17 

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa 
n. ° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tëcnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

A 

Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão de Licitação 

Ref.: Tomada de Preços n°005/2018 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 
(Licitante), para fins do disposto no edital da Tomada de Preços n°005/2018, declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n° 005/2018 foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da Tomada de Preços n°005/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n° 
005/2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
do Tomada de Preços n°005/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Tomada de Preços n°005/2018 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preços n°005/2018 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Tomada de Preços n°005/2018 antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n°005/2018 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Prefeitura Municipal de Jaborandi antes da abertura oficial das propostas; e 

(1) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJn.°....................................... 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento empapei timbrado da empresa 
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ANEXO X 	MODELO DE DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRÁTICA DE ATOS 

Execução dos serviços na construção da 2' etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 
contrato de repasse n°855376/17 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão de Licitação 

Ref.: Tomada de Preços n°005/2018 

CREDENCIAL 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a) 

......... . ............. (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 
Identidade n.° ...............expedido pela ...........devidaniente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda, sob o n.° ..... .residente à rua ....................................................n.° ........como 
nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao 
procedimento licitatório indicado acima, conferindo-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 pertinentes ao certame, etc.). 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.°........................................ 

1 	 ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento empapei timbrado da empresa. 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÂO - APARELHAMENTO E EQUIPE 1  
TECNICA 

Execução dos serviços na construção da .2° etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 
contrato de repasse n°855376/17 

MODELO DE DECLARAÇÃO APARELHAMENTO E EQUIPE TÉCNICA 

A 

Prefeitura Municipal de Jaborandi 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref: Tomada de Preços n°005/2018 

A empresa 	 , pessoa jurídica de direito privado, com sede a 
bairro 	na cidade de  

Estado de 	devidamente inscrita no CNPJ sob n°  
inscrição estadual n° 

	

	 , neste ato representado por seu representante legal, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade n° 

e inscrito no CPF n° - 	 -, residente e domiciliado a 
bairro, 	na cidade de  

Estado de 	 , através da presente declaração, DECLARA para os devidos 
fins de que possui, por ocasião da futura contratação, instalações, aparelhamento e pessoal técnico 
considerados adequados e essenciais para a execução contratual do objeto desta licitação conforme 
abaixo: 

Equipe Técnica 
N° 	 Nome - 	 Função 

Aparelhamento técnico 
No 	 Equipamento 	 Situação 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJn.°........................................ 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

-4 
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ANEXO XII 1 MINUTA DE CONTRATO 
Execução dos serviços na construção do 2  etapa do terminal rodoviário na sede do município, nos termos do 

contrato de repasse n°855376/17 

Minuta de Contrato 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 	 N.° XXX/2018 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE JABORANDI - BAHIA E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXX XXXXXX 
XXXXXXX. 

O MUNICÍPIO DE JABORANDI, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Av. Francisco Moreira Alves, 45, Centro, Jaborandi, Estado da Bahia, CEP 47.655-000, registrado no 
CNPJ sob o n.° 13.245.568/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Assuero Alves de 
Oliveira, brasileiro, casado, portador do RG n.°  XXXXXXXX SSP/XX e CPF 11.0  XXX.XXX.XXX-
XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, 
XXXX, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXX 
XXXXX XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com endereço situado na 
XXxXxxxxxxxXxx, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, 
neste ato representado pelo(a) senhor(a) XXXXXXXX XXXXXX, portador da Carteira de Identidade 
sob o n.° XXX.XXXXX, inscrito no CPF sob o n.° XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na 
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, 
tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.° XXX/2018 e em observância às disposições da 
Lei n,° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente da licitação Tornada de Preços n° 005/2018, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa para execução de obra .............................................................em 
proveito 	do(a) ............................................. .conforme 	condições, 	quantidades 	e 	exigências 
estabelecidas no edital e demais anexos. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

1.1 - Integram o presente contrato administrativo, independentemente de transcrição, o edital 
da Tomada de Preços n°005/2018, com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 

r 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

A obra ora contratada compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes 
integrantes deste contrato. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais 
elementos gráficos contendo as informações técnicas relativas à execução do objeto. 

-s 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

2.1 A obra contratada será realizada por meio de execução indireta, sob o regime de empreitada por 
preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 A obra objeto deste contrato será executada.............................situada............................................ 

SUBCLÁUSULA ÚNICA 

A CONTRATADA, no início da execução contratual, deverá disponibilizar toda a mão-de-obra, o 
material e os equipamentos necessários à perfeita execução do objeto, conforme disposto no edital e 
demais anexos. 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR 

4.1 O valor total deste contrato é de R$...............(....................................................), discriminado de 
acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro. 

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS 

O preço consignado neste contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de 01 
(um) ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice 
Nacional do Custo da Construção Civil/Fundação Getúlio Vargas - INCC/FGV. 

Subcláusula Primeira 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará 

à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão-logo seja divulgado o índice definitivo. 

Subcláusula Segunda 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

Subcláusula Terceira 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

para reajustamento do preço do valor remanescente. 

CLÁUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

A obra deverá ser executada no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, considerado o disposto 
na subcláusula primeira desta cláusula. 

Subcláusula Primeira 
O prazo para início da obra será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento 

pela CONTRATADA da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE. 

Subcláusula Segunda 
Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 

comunicado pela CONTRATADA e autorizado pela CONTRATANTE. 
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Subcláusula Terceira 

Quaisquer serviços a serem realizados fora dos horários de expediente dependerão de prévia 
e formal comunicação da CONTRATADA e autorização da CONTRATANTE e não implicarão 
nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora contratada, 
razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-
financeiro, bem como horas-extras ou adicional-noturno, uma vez que a CONTRATADA se obrigará a 
dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados neste contrato, 

Subcláusula Quarta 
O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos. 

Subcláusula Quinta 

O prazo previsto na subcláusula primeira poderá ser excepcionalmente prorrogado, nas 
hipóteses previstas no §10  do art. 57 da Lei n°8.666, de 1993, desde que devidamente comprovadas e 
aceitas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Caberá à CONTRATANTE: 

- Cumprir fielmente as disposições do contrato; 

II - Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio de comissão designada na forma da 
Lei n° 8.666, de 1993, que deverá, ainda, atestar as faturas; 

III - Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete interrupção 
na execução do contrato; 

IV - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no contrato; 

V - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas 
na execução da obra para que sejam adotadas as medidas conetivas necessárias; 

VI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA; 

VII - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

VIII - Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços 
de acordo com as determinações do contrato e do edital e dos demais anexos, especialmente do projeto 
básico; 

IX - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

- 	X - Rejeitar qualquer serviço relativo á obra executado equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações constantes do editãl e deste contrato; e 
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Xl - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 
tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 
decorrentes da execução deste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e nos demais anexos: 

1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da 
obra, tais como: 

salários; 
seguros de acidente; 
taxas, impostos e contribuições; 
indenizações; 
vales-refeição; 

O vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

II - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem 
qualquer vinculo empregatício com o órgão; 

111 - Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir, no 
prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 
disciplinares da CONTRATANTE; 

IV - Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar 
decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

V - Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da obra, nào excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

VI - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução da 
obra; 

VII - Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 
empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE; 

Viii - Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, solidez e 
estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 

IX - Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, 
erros, discrepãncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às normas técnicas, regulamentos ou 
posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à CONTRATANTE, de 
forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. 

X - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (dias) dias, contados da ciência, ou no 
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 
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Xl - Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução da obra, no sentido de 
evitar qualquer tipo de acidente; 

XII - Fornecer condições adequadas para a fiscalização da obra; 

XIII - Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 
pertinente; 

XIV - Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da obra, 
durante todo o período de execução e, espçcialmente, ao seu final; 

XV - Submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes do inicio dos trabalhos, a relação nominal de 
seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra; 

XVI - Permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles a quem formalmente indicar, acesso às 

suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o 
objeto; 

XVII - Fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme cláusula décima terceira deste contrato 

XVIII - Comunicar à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 
qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

XIX - Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 

vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras 
construções provisórias necessárias à fiel execução do objeto contratado; 

XX - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços 

pela comissão fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

XXI - Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem 
como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 

XXII - Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao 

descrito nas especificações técnicas, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 

XXIII - Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via à CONTRATANTE; 

XXIV - Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 

obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento 
conveniente dos trabalhos; 

XXV - Submeter à aprovação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 

dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, 
venha a substituir o originalmente indicado; 

XXVI - Submeter à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE as amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços antes da sua execução; 

44 
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XXVII - Garantir, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a 
partir da data da emissão do termo de recebimento definitivo, conforme art. 618 do Código Civil 
Brasileiro; 

XXVIII - Durante o período de garantia de que trata o inciso anterior, a CONTRATADA deverá, sob 
pena de eventual aplicação das sanções legais, atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

XXIX - Manter, durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta tomada de preços; 

XXXI - Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do contrato, de modo a 
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 
contrato, no prazo determinado; 

XXXII - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina; 

XXXIII - Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do projeto; 

XXXIV - Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo 
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros; 

XXXV - Adotar as providências e precauções necessárias a fim de que não venham a ser danificadas as 
redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas; 

XXXVI - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a execução da obra; 

XXX VII - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

XXXVIII - Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS e do pagamento dos salários e beneticios dos empregados utilizados na execução dos 
serviços; 

XXXIX - Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra depender de 
aprovação de outras entidades (órgão ambiental, concessionárias de abastecimento elétrico, de água, 
de gás, de serviços de telefonia e saneamento, corpo de bombeiros, etc.), esta aprovação seja obtida em 
tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, 
cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e 
instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e 
emolumentos correspondentes; 

XL - A CONTRATADA terá a seu cargo as ligações provisórias para o abastecimento de energia e de 
água, além do serviço telefônico do canteiro, cabendo-lhe também dar solução adequada aos esgotos 
sanitários, águas pluviais e resíduos sólidos (lixo) desses locais. A CONTRATADA poderá fazer uso 
das instalações sanitárias e valer-se do abastecimento de água e eletricidade existentes eventualmente 
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no local da obra, desde que reembolse a CONTRATANTE os custos destes insumos, em valores 
fixados pela fiscalização; e 

XLI - Adotar práticas de sustentabilidade ambientalmente adequadas que o objeto contratual o exigir, 
incluída, quando for o caso, a obrigação de estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante recolhimento dos produtos após o uso pela Administração ou resíduos decorrentes da 
execução contratual, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, dando destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos 
ou devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para disposição final também ambientalmente 
adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente. 

Subcláusula Única 
Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 
1 - Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 
li - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
III - Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho. 

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS. 

À CONTRATADA caberá, ainda: 

- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

II - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

III - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à 
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

IV - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução 
deste contrato. 

Subcláusula Única 
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula, não transfere à Administração da CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAiS 

Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

- É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 
CONTRANTANTE durante a vigência do contrato; 

II - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; 
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III - É vedada a subcontratação parcial e/ou total dos serviços objeto deste contrato; e 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART relativa aos serviços objeto do presente contrato, de acordo com a legislação vigente. 

Suhcláusula Única 
O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 

CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

Durante o período de vigência deste contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada por 
representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

1 - Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no cronograma físico-
financeiro; e 

II - Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de 
pagamento. 

Subcláusula Primeira 
Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o representante da fiscalização ou 

outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo 
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar necessária. 

Subcláusula Segunda 

A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras, com páginas numeradas e 
rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, 
atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam 
ser objeto de registro. 

Subcláusula Terceira 
Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração da 

CONTRATANTE. 

Subcláusula Quarta 
O representante da CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela 

CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que 
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

Subcláusula Quinta 
O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem seqüencial, em 3 

(três) vias, rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico da CONTRATADA o seu 
preenchimento. Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário a comissão encarregada da 
fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações acima mencionadas, destacará a 
primeira via de cada página, para seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada 
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio Diário. 



Jaboranclu 
1 novaróo e Pros peranclo 

Subcláusula Sexta 
A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração 

da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 
necessário. 

Subelãusula Sétima 
A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) 

engenheiro em tempo integral, inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, 
que, na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, deverá representá-la sempre que for 
necessário. 

Subelánsula Oitava 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A atestação das faturas referente às etapas da obra objeto deste contrato caberá à por representante da 
Contratante ou a servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento dar-se-á da seguinte forma: 

- A aferição das obras ou serviços executados será realizada de acordo com as etapas previstas no 
cronograma físico-financeiro. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa estiverem executados em sua totalidade. Considerando que o critério para 
pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, o cronograma físico-financeiro deverá 
ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado dos serviços. Quando de etapas não 
concluídas, será pago apenas o serviço executado, devendo a contratada regularizar o cronograma na 
etapa subsequente. 

11 - Ao término de cada etapa fixada no cronograma físico-financeiro, será realizada medição, até a 
conclusão da obra, devendo a CONTRATADA apresentar sua proposta de medição de serviços por 
meio de planilha, acompanhada necessariamente de memória de cálculo, a qual deverá ser apresentada 
à fiscalização, no mínimo 03 (três) dias úteis antes da data da medição para avaliação dos serviços 
com posterior verificação e atesto pela fiscalização. 

111 - A CONTRATADA deverá apontar na planilha de medição os serviços (material e mão-de-obra) 
efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela fiscalização serviços 
executados de forma incompleta, tampouco pretensão de pagamento de material simplesmente 
adquirido ou posto na obra. 

IV - Somente após o atesto da fiscalização, poderá a CONTRATADA emitir nota fiscal, que deverá 
ser acompanhada, além da planilha de medição de serviços e memória de cálculo, dos demais 
documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND), o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS e demais comprovantes do cumprimento integral das obrigações decorrentes da 
relação de emprego mantida entre a CONTRATADA e os empregados em exercício na obra objeto do 
contrato, documentos esses que também deverão ser entregues à fiscalização; 

4 
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V - O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação do 
cumprimento da Cláusula Sétima deste contrato, e com a apresentação dos seguintes documentos: 

Registro da obra no CREA; e 
Matrícula da obra no INSS. 

Subcláusula Primeira 
O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, mediante a apresentação da 

nota fiscal/fatura, devidamente atestada, desde que satisfeitas as exigências desta cláusula. 

Subcláusula Segunda 
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) serão efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art, 5°, § 3°, da Lei n.° 8.666, de 1993. 

Subcláusula Terceira 
Caso a CONTRATADA adiante a execução dos serviços, conseqüentemente adiantando a 

execução das etapas constantes no cronograma físico-financeiro, estando estes executados de acordo 
com as especificações constantes do projeto básico, poderá apresentar a nota fiscal/fatura 
correspondente, na forma acima citada, a qual, após estar devidamente atestada e encaminhada ao 
setor financeiro, poderá ser quitada, nos prazos previstos neste contrato. 

Subcláusula Quarta 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito, mediante depósito em 

conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA. 

Subcláusula Quinta 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do 
efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM =1 x N x VP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

1 = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 
1 =  

365 

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

Subcláusula Sexta 

4.) 
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No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, esses 
serão restituídos pela CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias, para que a CONTRATADA 
promova as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

Subeláusula Sétima 
Serão retidos na fonte, quando do pagamento, os tributos e as contribuições devidos em 

conformidade com a legislação vigente. 

Subcláusula Oitava 
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o 
registro de imóveis. 

Subcláusula Nona 
A Administração poderá descontar do pagamento eventuais multas que tenham sido impostas 

à CONTRATADA, caso o valor dessa seja insuficiente, assegurados em ambos os casos o 
contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato será de XXX (XXXXXXXXXXXXX) dias corridos, podendo ser 
prorrogado, nas hipóteses previstas no § l°do art. 57 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do § 1" do art, 65 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidasjustificativas, nos casos previstos no art. 65 da 
Lei n.° 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA- DAS SANÇÕES 

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, 
às seguintes sanções: 

1 - Advertência; 

II - Pelo atraso injustificado na execução do serviço objeto da licitação, será aplicada multa de 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida da 
obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será causa de rescisão contratual. Contar-se-á o 
prazo a partir do término da data fixada para a prestação do serviço, ou após o prazo concedido às 
correções, quando o objeto licitado estiver em desacordo com as especificações requeridas; 

111 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela inadimplida, nos casos de 
qualquer outra situação de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
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Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da lei. 

Subcláusula Primeira 

As sanções de multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais, facultada a 
defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação. 
Subcláusula Segunda 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro Cadastral de 
.Jaborandi. 
Subcláusula Terceira 

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Jaborandi, e quando for o caso, serão inscritos 
na Dívida Ativa do Município de Jaborandi e cobrados judicialmente. 

CLÁUSULA VIGÉSCIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da 
Lei n.° 8.666, de 1993. 

Subcláusula Primeira 

Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
Subcláusula Segunda 

A rescisão do contrato poderá ser: 

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incs. la XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei n.° 8.666, de 1993; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração da 
CONTRATANTE; e 

311 - Judicial, nos termos da legislação vigente. 

Subcláusula Terceira 
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
1:) 	circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

CONTRATADA; 

II - Definitivamente, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos deste contrato. 

RI 
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Subcláusula Primeira 
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

Subeláusula Segunda 
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser 
apontadas no termo de recebimento provisório. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Este contrato fica vinculado aos tennos do edital da Tomada de Preços n°005/2018. 

Subcláusula Onica 
São partes integrantes deste contrato o edital da Tomada de Preços n°005/2018 e seus anexos, 

bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA- DAS NORMAS APLICÁVEIS 

Na execução deste contrato, bem como nos casos omissos, aplicar-se-ão as cláusulas contratuais e os 
preceitos de direito público, sendo-lhes aplicado ainda, supletivamente, os princípios da teoria geral 
dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n.° 8.666, de 1993, 
combinado com o inc. Xli do art, 55 do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-QUARTA - DO FORO 

O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de Coribe - Bahia, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e contratados, preparam o presente Termo de Contrato, em 02 (duas) vias de 
igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes 
signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais, comprometendo-
se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, em todas suas cláusulas e condições. 

Jaborandi, Bahia, 	de 
	

de 2018. 

Nome do Prefeito 
Prefeito Municipal 

Município de Jaborandi 
CNPJ nY 13.245.568/0001-14 

CONTRATANTE 

Proprietário / Sócio 
Cargo na Empresa 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

la 
	

2' 

CPF n.° 
	

CPF n.° 
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ANEXO XIII 1 FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 

Execução dos serviços na construção da 2° etapa 	 na sede do município, nos ter,nos do 
contrato de repasse n°855376/17 

Folha de Dados 

Dados da Empresa 

Razão Social: 

CNPJ: 	 Inscrição Estadual: 

Endereço: 

Bairro: 	 Cidade: 

CEP: 	 Telefone(s): 	 Fax: 

Dados da Pessoa que assinará o contrato 

Nome Completo: 

Endereço Residencial: 

Cidade: 	 CEP: 

Cargo: 

RGN.° 	 CPFN.°: 

Contato na empresa 

Nome Completo: 

Cargo: 

Telefone(s): 	 Fax: ( ) 

E-mail: 

Ubs.: Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para 
assinatura do contrato. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.°........................................ 

Observação. Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os 
envelopes da presente licitação. Caso essa etnpresa seja vencedora, estes dados facilitarão a 
elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação 
dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 


