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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2022

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS DA
SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS - BA, CONVÊNIO
Nº 026/2022 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO
DA BAHIA – CONDER/LENÇÓIS.
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EDITAL
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, por torna público, para o conhecimento dos interessados,
que a Comissão Permanente de Licitação, designada através do Decreto nº 05/2022,
realizará no dia 19 de maio de 2022., às 09h00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal,
situada na Praça Nossa Senhora da Vitória, nº 01, Centro, Lençóis – BA, a abertura da
sessão pública com a finalidade de receber e julgar os documentos e propostas com vistas
ao atendimento do objeto constante desta Tomada de Preços, os quais serão realizados de
acordo com os procedimentos da Lei n°. 8.666/93, e suas alterações e, no que couber, à Lei
complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como demais regras deste edital,
conforme segue:
Licitação: Tomada de Preços N° 006/2022
Processo Administrativo: 085/2022
Valor Estimado: R$ 934.442,02 (Novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e
dois reais e dois centavos)
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
Regime de Execução: Empreitada por preço Global
Data e Hora da Abertura:. às 09:00 horas do dia 19 de maio de 2022.
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Nossa Senhora da
Vitória, nº 01, Centro, Lençóis - BA.
1 - DO OBJETO:
1.1 A presente licitação na modalidade de Tomada de Preços tem por objeto contratação de
empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução de obra de
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM RUAS
DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS - BA, CONVÊNIO Nº
026/2022 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA –
CONDER/LENÇÓIS, conforme Planilhas, Projetos e Cronogramas em anexo.
1.2 As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação serão
custeadas pelo orçamento destinado à Secretaria de Esporte e Lazer para o exercício de
2022, por meio das seguintes Fontes de Recurso:
Secretaria: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 2.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto: 15.451.0003.1.005 PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ÁREAS PÚBLICAS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
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2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão apresentar propostas as empresas cadastradas nesta Prefeitura Municipal ou
as que reunirem todas as condições de habilitação previstas em lei, que sejam
especializadas no ramo dos serviços de interesse da Administração e que estejam
habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto, de modo a satisfazer integralmente todos
os requisitos deste Edital.
2.1.1 Para cadastramento exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a documentação
relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e Qualificação EconômicaFinanceira, conforme artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93, todos numerados e rubricados
pelo representante legal da empresa, devendo ser apresentados em envelope lacrado e
especificado com a identificação completa da empresa interessada.
2.1.2 – A documentação para cadastramento deverá ser apresentada em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do
Município, ou ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e deverá ser
entregue e protocolado até o terceiro dia anterior a data do certame, no setor de Protocolo
do Município, na Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 Centro – Lençóis/Ba.
2.2 O Edital poderá ser adquirido através do portal da transparência do Município de Lençóis
– BA, no site da Prefeitura: www.Lençóis.ba.gov.br, no link Editais e Licitações, podendo ser
consultado também presencialmente ou ainda adquirido via impresso de segunda a sextafeira das 08 às 12hs, na sede da Prefeitura Municipal, na Pça Nossa Senhora da Vitória. 01,
Centro – Lençóis/BA.
2.3 Não poderão participar da presente licitação empresas que tenham sido consideradas
suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta
ou Indireta da União, Estados e Municípios, ou que estejam na condição de concordatárias
ou com falência decretada ou requerida.
2.4 Não poderão participar da presente licitação empresas que não tenham cumprido,
integralmente contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigentes, se
encontrem inadimplentes com quaisquer das obrigações assumidas com o Município de
LENÇÓIS.
2.4.1 Referente ao citado no item anterior, a Secretaria Municipal de Administração, ou outra
Secretaria solicitante, enviará a Copel declaração expressa, revelando os motivos pelos
quais a empresa licitante não poderá participar do citado certame, sendo, destarte,
desclassificada por ato de ofício de acordo com os trâmites legais da Lei.
2.5 Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio.
2.6 Não poderá participar, ainda, desta licitação, direta ou indiretamente:
2.6.1 O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.6.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado, exceção feita à situação prevista no § 1º do artigo 9º
da Lei Federal nº 8.666/93.
2.6.3 Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
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2.6.4 Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto e o licitante.
2.6.5 Os documentos apresentados para o presente certame poderão ser originais ou em
cópias devidamente autenticadas. As cópias apresentadas poderão ser autenticadas pelos
membros da CPL, durante a sessão, desde que o licitante apresente os documentos
originais para verificação. Será dispensada a autenticação quando se tratar de cópia
disponibilizada por intermédio da internet.
3- CREDENCIAMENTO
3.1 - Para fins de credenciamento junto à CPL, o proponente poderá enviar um
Representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO II),
respondendo o mesmo pela representada.
3.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local de abertura do certame.
3.3 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa manifestar interesse
recursal.
3.4 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá à CPL os
seguintes documentos:
3.5 O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação em via
original ou cópia autenticada:
3.5.1. Se Dirigente, Proprietário, Sócio ou Assemelhado da Empresa:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, e suas
alterações posteriores;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores;
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame;
e) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual;
f) Carta de Credenciamento, a critério do licitante (vide ANEXO II).
g) Documento de identificação do sócio administrador, acompanhados dos documentos
pessoais, devidamente autenticados, dos sócios, empresários ou dirigentes das entidades
participantes, para comprovação da titularidade do outorgante.
Obs.: O Sócio, o Proprietário ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes para
agir isoladamente em nome da empresa, está dispensado da apresentação do documento
especificado no subitem 3.5.1, alínea “f”.
3.5.2. Se Representante Credenciado:
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a) Procuração (pública ou particular) da licitante, com prazo de validade em vigor, com
poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase da
Tomada de Preço, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção
de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos; ou,
b) Carta de Credenciamento (vide Anexo II), em papel timbrado da licitante (se tiver), com
poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer
fase deste certame, notadamente para formular a proposta, declarar a intenção de recorrer
ou renunciar ao direito de interpor recursos;
c) Documento de identificação do Procurador com foto;
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores; ou, Ato constitutivo devidamente registrado no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou Decreto de Autorização, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; ou Certificado de
Condição de Microempreendedor Individual;
e) Documento de identificação do sócio administrador, acompanhados dos documentos
pessoais, devidamente autenticados, dos sócios, empresários ou dirigentes das entidades
participantes, para comprovação da titularidade do outorgante.
Obs.: Os documentos contidos nas alíneas “a” e “b” deverão ser emitidos pela pessoa
expressamente responsável, constante do respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou
alterações estatutárias ou contratuais com autonomia para tal investidura.
3.6 – A licitante que for Microempresa ou Empresa De Pequeno Porte que quiser usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal N° 123/2006, deverá apresentar
no credenciamento Declaração de Enquadramento No Regime Das Microempresas Ou
Empresa De Pequeno Porte, pelo representante legal da empresa, acompanhada da
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa
nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007,
publicada no DOU de 22/05/2007), com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias antes
da abertura do certame.
3.7 Apresentação de Carta de Superveniência (modelo anexo VI), declarando que a
empresa não tem nenhum fato impeditivo em qualquer esfera dos governos federais,
estaduais e municipais, que impeçam sua participação no certame.

4 - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4.1 As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no
site www.lençóis.ba.gov.br ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à
licitação no Diário Oficial do Município, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos
sobre o procedimento.
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4.2 Os projetos, planilhas, cronogramas e demais documentos necessários à elaboração das
propostas encontram-se compactados e disponibilizados, juntamente com o Edital, no site
oficial do Município.
4.3 O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente via
impresso de segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da Prefeitura Municipal, na Pça
Nossa Senhora da Vitória. 01, Centro – Lençóis/BA.
4.4 Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico:
licitacaopmlencois@gmail.com. ou pelo telefone (75) 3334-1121. Os esclarecimentos serão
respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública.
4.5 As impugnações ao edital serão recebidas até 02 (dois) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, e deverão ser dirigidas ao Setor de Licitações e
Contratos, podendo ser enviada por e-mail no endereço: licitacaopmlencois@gmail.com.,
desde que comprovado seu recebimento ou formalizada, no prazo legal, junto ao
Departamento de Licitações e Contratos, seguindo as condições e os prazos previstos no
art. 41 da Lei n° 8.666/1993.
4.6 A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, indicando o número da modalidade licitatória, assim como o telefone e o e-mail do
impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do
signatário para a representação da empresa licitante.
4.7 No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5 - DA VISITA TÉCNICA
5.1 Recomenda-se aos licitantes, em caráter não obrigatório, visitar o local onde será
executada a obra e o serviço, bem como suas circunvizinhanças, com a presença de pelo
menos um engenheiro civil indicado pelo Licitante, ou seu representante legal, ou
responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados.
5.1.1 As visitas ao local das obras/serviços deverão ser agendadas com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis, diretamente junto à este Município, pessoalmente ou através
do telefone: (75) 3334-1121, e a visita será realizada pelo representante da empresa
acompanhado de um representante do Município de LENÇÓIS - (BA), até 48 (quarenta e
oito) horas anterior à data prevista para apresentação das propostas.
5.1.2 Os custos das visitas aos locais das obras, serviços e fornecimentos correrão por
conta da licitante. A visita será comprovada com a apresentação do Atestado de Visita,
emitido por servidor designado para tal ato.
5.1.3 A empresa licitante deverá apresentar, no ato da visita técnica, documento que indique
o responsável pela visita, conforme modelo do anexo VIII, devidamente assinada pelo
responsável pela empresa.
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5.2 É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação “in loco” das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessários à apresentação das Propostas. A não verificação
dessas dificuldades não poderá ser invocada no decorrer ou no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos neste Edital.
5.3 Terá direito o licitante de não realizar verificação in loco, contanto, que o mesmo emita
declaração assinada pelo técnico responsável da empresa juntamente com o sócio
administrador, que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser
executada a obra, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital.
5.4 O atestado de visita fornecido pelo Município ou a Declaração de conhecimento pleno
dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra, deverá ser anexado no
Envelope 001 – HABILITAÇÃO.
6 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE
PREÇOS
6.1 Os envelopes contendo Documentos de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser
protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Lençóis-Ba, Praça Nossa
Senhora da Vitória, 01 Centro, CEP.:46.960-000, na data e horário marcados no preâmbulo
do Edital, em envelopes distintos, lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da
razão social completa do proponente os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 001 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA
TOMADA DE PREÇOS N°. 006/2022
ABERTURA: 16 de novembro de 2021 às 08 horas.
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA
TOMADA DE PREÇOS N°. 006/2022
ABERTURA: 16 de novembro de 2021 às 08 horas.
6.2 Todos os elementos constantes nos envelopes deverão ser apresentados perfeitamente
legíveis, não podendo apresentar rasuras, emendas, entrelinhas ou borrões, sendo que em
nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste
edital.
Nota Informativa: Em decorrência do estado de calamidade pública relativo à pandemia do
coronavírus e em atendimento aos Decretos Municipais que estabelecem medidas de
prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito territorial do município de Lençóis,
informamos que todos os participantes deverão usar máscaras e higienizar mãos antes de
entrar no local de realização da sessão e, sempre que puder, higienizar as mãos com álcool
gel para manusear a documentação.
7 DA HABILITAÇÃO
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7.1 Os documentos do ENVELOPE Nº 01 deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica devidamente autenticada por cartório ou servidor
público municipal, este preferencialmente, até o dia anterior à abertura da sessão.
7.2 Para os casos de diligência, para conferir ou dirimir qualquer dúvida ou esclarecimento,
relativo a qualquer documento inserido no processo, o Presidente poderá solicitar a exibição
do original.
7.3 O ENVELOPE Nº 01 conterá os documentos a seguir relacionados, em uma única via,
obrigatoriamente, numerados, rubricados, sem emendas ou rasuras, e devem estar
encadernados.
7.4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Para comprovação da Habilitação Jurídica, a proponente, conforme sua situação, consoante
aos ditames do Artigo 28 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.
7.4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
(reconhecido firma), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
7.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
7.4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4.1.5 Cópia da Cédula de Identidade dos proprietários, sócios ou gerentes, diretores e
procuradores, conforme o caso, bem como, do representante legal da firma signatária da
proposta. A empresa que nesta licitação for representada por preposto, este, por sua vez,
deve apresentar-se com o competente instrumento de procuração público ou particular e
munido de sua cédula de identidade.
7.4.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, são exigidas, consoante aos
ditames do Artigo 29 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do corrente
ano, com atividade compatível com o objeto deste certame;
7.4.2.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
ou outra equivalente, na forma da lei;
7.4.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Municipal do domicílio ou sede do
licitante ou outra equivalente, na forma da lei;
7.4.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, conjunta com a regularidade
relativa à Seguridade Social e a Dívida Ativa da União, através de certidão conjunta
expedida pela Secretaria da Receita Federal;
7.4.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
através do Certificado de Regularidade de Situação - CRS.
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7.4.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452,
de 1º de junho de 1943, redação dada pela Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2001,
sua regularização e multas trabalhistas, como prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
7.4.2.7 Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade as Certidões obtidas via
internet, cabendo a quem receber o referido documento, confirmar o seu teor na própria rede
de comunicação ou no órgão emitente.
7.4.2.8 As Certidões que comprovem a regularidade de Débitos, antes referidas deverão
conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo
Licitante no momento do Credenciamento.

7.4.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Para a comprovação da qualificação técnica, são exigidas, consoante aos ditames do Artigo
30 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.3.1 Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do
Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de
atividades relacionadas com o objeto desta licitação (Pessoa Jurídica), juntamente com o
registro junto ao CREA e/ou CAU do engenheiro responsável pela empresa;
7.4.3.2 Capacidade técnico-profissional: Comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante
apresentação de atestado(s) em nome de profissional(is) de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que tenha vínculo profissional formal
com o licitante, devidamente comprovado por documentação pertinente, na data prevista
para entrega da proposta .Tal(is) atestado(s) deverá(ão) ter sido emitido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e deverá(ão) estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT).
7.4.3.2.1 Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referente a obras
e/ou serviços em andamento.
7.4.3.3 O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar
o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços,
devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos
documentos de habilitação, por meio de:
a) Carteira de Trabalho
b) Certidão do CREA ou CAU para os Responsáveis Técnicos
c) Contrato Social
d) Contrato de Prestação de Serviços
7.4.3.4 Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s)
referido(s) no caput será(ão) o(s) responsável (eis) pela execução da obra, objeto deste
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edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade
profissional competente;
7.4.3.4.1 O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade
técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto
deverá atender as mesmas exigências deste Edital.
7.4.3.5 Declaração expressa, para este certame, do profissional autorizando a inclusão do
seu nome na equipe técnica, assegurando sua participação ativa no objeto do contrato caso
o proponente seja vencedor, devidamente assinada, com data posterior a publicação do
edital, sendo que este documento deverá ser apresentado em original (não sendo aceito
cópia simples ou autenticada).
7.4.3.6 - Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
profissional (que consta na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao
CREA da empresa licitante), relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação: será
exigido as quantidades mínimas de parcelas de relevância, conforme abaixo:
Item
1

2

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO
DE
PAVIMENTO
EM
PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

Uni
M²

Exigido
3000,00

M²

2000,00

7.4.3.6.1 - Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as
seguintes informações:
a) Características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução total do objeto do
contrato.
b) Assinatura do representante legal da contratante;
c) Data da emissão;
d) Indicação do documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou
serviços executados (ART/RRT);
Nota Explicativa: A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a
autenticidade e correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação
técnico-operacional, dentre estas a solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com
registro de atestado (atividade concluída ou em andamento), referente aos profissionais que
integrarão sua equipe técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada à
execução do contrato.
7.4.3.7 Declaração expressa pelo representante legal da empresa que:
a) terá posse ou disponibilidade de todos os equipamentos e máquinas necessários para a
execução dos serviços no prazo estipulado com Indicação do aparelhamento técnico, bem
como da qualificação da equipe técnica, assim entendido o responsável técnico que se
responsabilizará pelos trabalhos;
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

10/45

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
12 - Ano - Nº 4147

Lençóis

b) recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições
desta licitação;
c) conhece e concorda com todos os valores expressos neste edital e seus anexos
(Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Serviços).
7.4.3.8 Atestado de visita técnica (Anexo VIII) fornecida por funcionário designado pelo
Departamento de Obras do Município, e/ou declaração comprovando que o licitante vistoriou
e cientificou-se das condições locais e das informações operacionais necessárias ao
cumprimento das obrigações que vier a assumir perante o Município de Lençóis.
7.4.3.9 A visitas técnica deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data fixada para
o certame, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante agendamento junto à Secretaria
de Infraestrutura com funcionário indicado pelo Município. O horário de agendamento será
das 08 horas às 12 horas, através do telefone de contato (75) 3334-1121.
7.4.3.10 Poderá a licitante optar por não realizar a visita técnica, podendo substituí-la por
uma DECLARAÇÃO (Anexo IX) emitida pelo representante legal da licitante, juntamente
com o responsável técnico de nível superior que consta na Certidão de Registro e Quitação
de Pessoa Jurídica junto ao CREA da empresa licitante com assinatura reconhecida
atestando que "possui conhecimento inequívoco de todas as peculiaridades da execução
dos serviços licitados”.
7.4.3.11 Relação dos componentes da equipe técnica indicada para execução do objeto
desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos seus membros, observando à
equipe técnica mínima, um engenheiro civil, arquiteto ou profissional equivalente; e um
encarregado de obra.
7.4.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, a proponente, conforme sua
situação, consoante aos ditames do Artigo 31 da Lei 8.666//1993, as seguintes
documentações:
7.4.4.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
comprovando a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 meses da data de apresentação da proposta.
7.4.4.2 Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Por cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de encerramento e DHP do
contador emitido para o Balanço.
d) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal do
Brasil, este suprirá os documentos listados acima, letra "c".
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e) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
item mediante apresentação de Termo de Abertura ou do último Balanço patrimonial
levantado, conforme o caso.
7.4.4.3 A boa situação financeira da empresa será atestada por contabilista e também
comprovada pela apresentação de laudo contábil, elaborado pelo profissional competente,
de acordo com a Instrução Normativa/MARE n° 5, de 21 de julho de 1995, sendo avaliada
pelos índices de Liquidez Geral (ILC), Endividamento Geral (IEG), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,00:
ILC=

AC
PC

e

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,00:
IEG=

AC =
PC =
ELP
=
AT =

PC +
ELP
AT
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Exigível á Longo Prazo
Ativo Total

7.4.4.4 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 em qualquer um
nos índices apurados devem comprovar, para fins de habilitação, considerados os riscos
para Administração, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total do serviço.
7.4.4.4.1 Comprovação de capital social ou patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado da obra, será feita mediante apresentação de declaração
firmada pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa, atestando que a
informação foi extraída do balanço do último exercício social já exigível ou através de
certidão expedida pela Junta Comercial, com emissão não superior a 30 (trinta) dias da
abertura do certame (documento a ser apresentado no invólucro habilitação).
7.4.4.5 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedidas pelos cartórios
competentes, com data de emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame.
7.4.4.6 Justificativa dos Índices Contábeis
7.4.4.6.1 - O Balanço Patrimonial retrata a situação econômico-financeira de uma empresa
em data definida no seu instrumento contratual, é composto pelo Ativo, o Passivo e o
Patrimônio Líquido.
7.4.4.6.2 - O Ativo é inerente às aplicações dos Bens e Direitos da entidade Contábil. O
Passivo e o Patrimônio líquido representam as obrigações, ou seja, as origens dos recursos
de terceiros e próprios da sociedade empresária.
7.4.4.6.3 - Na análise da situação patrimonial de uma empresa, sabe-se que os grupos de
contas estão dispostos obedecendo às duas regras básicas:
a) no Ativo os direitos e os bens estão em grau decrescente de sua liquidez
(conversibilidade mais imediata em dinheiro, conforme o curto, médio ou longo prazo).
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b) no Passivo as obrigações são pagas na ordem crescente dos vencimentos (pagamento
mais rápido = curto prazo)
7.4.4.6.4 - Os índices ou quocientes servem de meio para se avaliarem situações
relacionadas com a vida da empresa como liquidez, rentabilidade, lucratividade, capacidade
de pagamento, ciclo operacional etc., fornecendo subsídios embasados no passado, mas
tendo como meta prever o futuro de uma empresa, já que o estado não pode se atirar em
negócios arriscados e aleatórios.
7.4.4.6.5 - O índice de liquidez corrente relaciona de quantos reais dispomos imediatamente
e conversíveis em dinheiro, com relação à dívida de curto prazo (Ativo Circulante). Assegura
que, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida de curto prazo (Passivo Circulante) a empresa
dispõe de pelo menos mais de R$ 1,00 (um real) de bens e direitos de curto prazo para
pagar, ou se a empresa negociar todo o seu ativo circulante para cada R$ 1,00 que receber
paga R$ 1,00 com sobra.
7.4.4.6.6 - O índice de liquidez geral serve para detectar a saúde financeira (no que se refere
à liquidez) de curto e longo prazo (Ativo Circulante e Realizável de Longo Prazo) do
empreendimento. Indica que, para cada real de dívidas totais com terceiros (Passivo
Circulante + Exigível de Longo Prazo), a empresa dispõe de mais de R$ 1,00 de bens e
direitos de curto e longo prazo para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e
longo prazo, para cada R$ 1,00 que receber se contrapõe R$ 1,00 com sobra.
7.4.4.6.7 - O índice de Solvência Geral relaciona o Ativo Total com o Passivo Circulante e
Exigível de Longo Prazo, indica que para cada real de dívidas totais com terceiros a
empresa dispõe de mais de R$ 1,00 no ativo total para pagar, ou seja, se negociar o Ativo
Total (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente).
7.4.4.6.8 - Considerando-se a magnitude do objeto licitado e o prazo exigido para sua
execução e conclusão, os índices escolhidos, demonstram atender, dentro dos limites dos
dispositivos já mencionados da Lei de Licitações, a análise da capacidade financeira da
licitante.
7.4.4.6.9 - Conclui-se, portanto, que pela análise dos índices de liquidez propostos pode-se
constatar que a empresa tem condições de realizar os pagamentos de suas obrigações, cuja
capacidade de pagamento de curto prazo tenderá a ser sensivelmente melhor do que a de
longo prazo, isto pode ser evidenciado pela análise dos índices de liquidez corrente e geral,
que quanto maiores melhores.
7.4.4.7 - Observações:
7.4.4.7.1 - A não apresentação do Balanço Patrimonial da licitante ou da certidão de
regularidade profissional (CRP) do responsável pela sua elaboração implicará na inabilitação
da mesma;
7.4.4.8 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e a
Demonstração de Resultado, assim apresentados:
7.4.4.8.1 - Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
7.4.4.8.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
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a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
b) Fotocópia do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.8.3 - Sociedade criada no exercício em curso: a) Fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.8.4 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317, de 05 de dezembro
de1996;
a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
b) Fotocópia do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.4.5 REGULARIDADE SOCIAL
7.4.5.1 Declaração, de acordo com o ANEXO V, datada e assinada pela empresa, de
atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da CF/88, de que não existe no quadro funcional
da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou de qualquer menor de dezesseis anos, salvo o contratado na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99).
7.4.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
7.4.6.1 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação
do licitante.
7.4.6.2 Os documentos solicitados a título de habilitação, deverão vir preferencialmente na
sequência deste edital, de modo a facilitar a conferência dos mesmos pela comissão.
7.4.6.3 Declaração de Ausência de Servidor no Quadro Funcional (Anexo X).
7.4.6.4 Declaração para Tratamento Diferenciado (Anexo XI).

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, digitada, preferencialmente em papel
timbrado, contendo a identificação da empresa licitante (razão social, endereço, CNPJ,
telefone e e-mail), sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricados todas as páginas,
datada, assinada e carimbada na última por seu representante legal, e devendo estar
numeradas e encadernados, contendo os seguintes documentos:
a) Carta de apresentação da proposta, preenchida em conformidade com a Planilha,
cronograma físico-financeiro, declarando expressa aceitação das condições deste Edital.
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b) Preço global em algarismos e por extenso, observando os valores máximos admitidos;
c) Planilha orçamentária, e demais condições previstas neste edital e seus anexos;
c1) A planilha orçamentária que se refere à alínea anterior deverá também ser apresentada
em mídia digital, formato (XLS), para facilitar a conferência dos valores nela expressos,
contudo, o descumprimento deste requisito não importará em desclassificação da
proponente, que poderá encaminhá-la posteriormente, antes que seja homologado este
certame;
c2) Se houver divergência entre o valor da Planilha e o valor do Cronograma FísicoFinanceiro, a empresa estará automaticamente desclassificada.
d) Cronograma físico-financeiro da obra;
e) Planilha detalhada de composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas;
e1) A transcrição dos itens e quantidades constantes da planilha fornecida pela
administração deverá ser feita de forma idêntica, sob pena de desclassificação.
f) Planilha de Composição de Custos Unitários;
f1) A Licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em
conformidade com a planilha orçamentária.
g) Planilha detalhada dos Encargos Sociais dos preços unitários a serem apresentados
pelas licitantes.
h) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de abertura da mesma; entretanto, as propostas que não constarem prazo de validade
expresso, ficarão vinculadas ao prazo estabelecido na Lei 8.666/93;
i) Prazo de execução da obra, conforme planilha e cronograma físico-financeiro da obra.
j) Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à
perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive folgadores,
encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos
fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para
proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos;
8.2 Os preços cotados terão como data base a do referencial de preços do orçamento.
8.3 Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução do
objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração
e outros, considerando as especificações e composições dos serviços definidas nas
Planilhas orçamentárias e Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas
vigentes.
8.4 O preço máximo admitido para o objeto referente ao certame é o que consta na Planilha
orçamentária constante dos Anexos deste Edital.
8.5 Os trabalhos de engenharia apresentados pelos licitantes que interfiram na proposta
deverão conter além da assinatura do representante da licitante a menção explícita do título
do profissional devidamente habilitado que os subscrever e do número de sua inscrição no
Conselho Competente (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966);
8.6 As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no
Anexo I, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do
objeto
8.7 Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) em relação ao objeto licitado.
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8.8 Planilha e cronograma físico-financeiro com informações divergentes ao anexo
disponibilizado por esta CPL, será automaticamente desclassificada.
8.9 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
8.10 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 art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2001 (TCU, Súmula 254).
8.11 Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
8.12 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006. Neste caso específico, a licitante deverá explicitar os parâmetros
que foram adotados para chegar aos percentuais apresentados, como forma de conferência
por parte da Administração.
8.13 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não
poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento,
conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.14 Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço
e não serão aceitos nas composições preços referentes a horas improdutivas;
8.15 A licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha exigidos no referido
edital e/ou apresentar documento em divergência ao que fora solicitado e/ou apresentar
vícios que impactem no cálculo do valor proposto será desclassificada.
9. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO
9.1 A licitação será processada e julgada observadas as seguintes etapas consecutivas:
I. Realização de sessão pública em dia, hora e local designados para recebimento dos
envelopes documentos relativos à habilitação e as propostas de preços, da qual será lavrada
ata circunstanciada;
II. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidas quaisquer retificações
que possam influir no resultado da licitação, ressalvadas aquelas expressamente admitidas
neste Edital, nem admitidos à licitação novos proponentes.
III. Primeiramente se procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitação dos concorrentes, no dia e horário constante no preâmbulo ou após o
credenciamento, se houver, na presença dos interessados, quando será realizado o
julgamento de habilitação, sendo devidamente rubricados pelos Licitantes e pela Comissão
Permanente de Licitação.
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IV. A seguir, a Comissão de Licitações, exercendo de sua competência, decidirá sobre a
habilitação ou não dos concorrentes, podendo ser considerado automaticamente inabilitado
aquele que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos.
V. Será devolvido o envelope de proposta, ainda lacrado, à empresa que for inabilitada; caso
haja recurso, respeitar-se-á o prazo devido para tal procedimento.
VI. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
análise dos documentos de habilitação ou proceder diligências sobre aspectos apontados
pelos interessados ou considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir
dúvidas.
VII. Ato contínuo, a Comissão de Licitações abrirá os envelopes de proposta de preços, que
serão rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes. Será verificada a
conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e as especificações do
edital promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
VIII. A comissão de licitação julgará e classificará as propostas, ordenando-as de forma
crescente, segundo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL proposto para o total de serviços
previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital.
9.2 Ficam estabelecidos, como critérios de julgamento das propostas, as condições de
MENOR PREÇO GLOBAL, relativos ao objeto do presente Edital, na escolha da proposta
mais vantajosa para o Município de Lençóis-BA;
9.3 Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no parágrafo 2°
do artigo 3° da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público.
9.4 Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências do presente Edital; quer por omissão, quer por
discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas
partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas.
b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44, parágrafo 3°, da
Lei n° 8.666/93, de acordo com a Planilha de Preços;
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
d) Contiverem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
9.4.1 Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores orçados pela
Administração constante no Edital desta Licitação.
9.4.2 Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
9.5 Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da
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mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da
correspondente proposta.
9.6 Não cabe desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.7 A PML poderá desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica,
financeira, técnica ou administrativa.
9.8 Ocorrendo a desclassificação de todas as propostas ou a inabilitação de todos os
licitantes, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de outras propostas ou nova documentação, nos termos dos termos do artigo
48, § 3° da lei 8.666/93.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO
10.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatório estarão sujeitos à interposição
de recurso, nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado no preâmbulo
deste Edital.
11 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O
CONTRATO
11.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará os autos a Prefeita Municipal, para fins de
adjudicação e homologação da Licitação.
11.2 Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, cujo prazo de execução da obra, será contado da data da
emissão da ordem de serviço, cuja vigência será de acordo com a execução prevista no
Cronograma.
11.3 O licitante vencedor, como condição para assinatura do Contrato, deverá prestar
garantia, no valor de 5 % (cinco por cento) do valor do mesmo, em uma das modalidades
constantes no artigo 56, parágrafo 1° da Lei 8.666/1993, quais sejam:
1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
2. seguro-garantia;
3. fiança bancária.

12. DO TERMO DE CONTRATO
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

18/45

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
20 - Ano - Nº 4147

Lençóis

12.1
Após a HOMOLOGAÇÃO da licitação, em sendo realizada a contratação,
deverá ser firmado Termo de Contrato, prorrogável nas formas dos Artigos 57, § 1° e
79, §5º da Lei n° 8.666/93.
12.2
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02
(dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
12.2.2 O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita
pela Administração.
12.3
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta
“online” para verificação da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária.
12.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua
situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
12.4
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente,
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta
vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

13.
DO REAJUSTE
O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de
Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA
CONTRATADA.
§1° - Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial
de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
§2° - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n°
4.320/64 e alterações posteriores;
§3° - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a
diferença para emissão "a posteriori", quando da disponibilidade do índice definitivo, para
acerto na fatura seguinte, sem reajustes.
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14. DAS PENALIDADES:
14.1 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".
§ 1° As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si,
mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso
de rescisão.
14.2 A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três)
advertências, quando então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato
mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
14.3 As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão
computadas para o fim previsto no item 9.2 9.4 A multa moratória será calculada do
momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez
por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa
cominatória de 10% (dez por cento).
14.4 Poderá a Administração unilateralmente, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir
o Contrato em razão do atraso.
14.5 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução do contrato;
14.6 Poderá também ser aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato
quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da
CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim
como no caso de a obra for paralisada sem autorização da PML;
14.7 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução
do Contrato, para entender rescindido o Contrato.
14.8 As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das cláusulas de reajuste.
14.9 Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração,
poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades
previstas.
14.10 Se os danos restringirem-se à Administração Contratante, será aplicada a pena de
suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
14.11 Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a
pena de Declaração de Inidoneidade.
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14.12 Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a CPL submeterá sua decisão ao
Secretário Municipal de Obras, a fim de que, se confirme.
§ 1° Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário
Municipal de Obras, competirá a PML, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
§ 2° Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste
Edital, competirá a PML proceder com o registro da ocorrência no seu Cadastro de
Fornecedores e no SICAF, em campo apropriado.
14.13 A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Prefeitura
Municipal de Lençóis.
14.14 Poderão ser declaradas inidôneas, ou receberem a pena de suspensão, as empresas
ou profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
II. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
III. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
da prática de atos ilícitos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
15.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer
indenização os seguintes casos:
I. O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
II. A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos serviços no
prazo estipulado.
III. Atraso injustificado no início dos serviços;
IV. Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a PML;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da Prefeitura
Municipal de Lençóis, que deverá aprovar o Contrato de subempreitada assinado entre a
Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93.
VI. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas nas formas do § 10 do art. 67,
da Lei no 8.666/93;
VIII. Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
IX. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a
Juízo da Prefeitura Municipal de Lençóis-BA, prejudique a execução do Contrato;
15.2. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeita Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
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15.3 O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação
conferida pela Lei 9.854/99.
Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da
mesma Lei, se for o caso.
16. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E
DO RECEBIMENTO:
16.1 A Prefeitura Municipal de Lençóis-BA designará, formalmente, o servidor responsável
pelo acompanhamento "in loco" da execução dos serviços, que será responsável pela
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 02 (dois) dias úteis, e pelo
recebimento dos serviços através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, que
comprove a adequação do objeto aos termos deste Contrato, sem o que não será permitido
qualquer pagamento.
16.2 A fiscalização da PML terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas
atribuições.
16.3 É vedado á PML e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por
ela indicados.

17 DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do
objeto e os materiais empregados.
17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.
17.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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.
17.4
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro
executada.
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17.5
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.5.1 não produziu os resultados acordados;
17.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
17.5.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
17.6
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela Contratada.
17.7
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária.
17.8
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.
17.10
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.11
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
17.12
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
17.13
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
17.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na
execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não
mantiver a proposta;
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18.2
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
18.2.2 multa moratória de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45
(quarenta e cinco) dias;
18.2.2.1 em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o atraso superior a 10 (dez) dias autorizará a Administração contratante a
promover a rescisão do contrato;
18.2.2.2 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
18.2.3 multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
18.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
18.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.5 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 Contratante
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão
do subitem anterior;
18.3
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
18.4
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.
18.5
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
18.6
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
a Contratada que:
18.6.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.6.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.6.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
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18.7
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 nº 8.666, de 1993.
18.8
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.
18.9
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
18.9.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
18.10
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

19 DAS PROPOSIÇÕES GERAIS
19.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das
disposições desta Tomada de Preços;
19.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e
proposta exigidas e não apresentadas na reunião de recebimento;
19.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou quaisquer outros documentos;
19.4 Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e o contrato, os licitantes ou seus representantes, os membros e
Gerente de Assuntos Jurídicos da Comissão de Licitações;
19.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão
admitidos à licitação os participantes retardatários;
19.6 A empresa vencedora da presente licitação, se desistir de fornecer o serviço licitado,
poderá, a critério da Administração, ser suspensa do direito de licitar, pelo prazo de 02 (dois)
anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis;
19.7 A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato,
sob pena da perda do direito objeto desta licitação;
19.8 A Prefeita fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a
presente Licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclamação ou
indenização;
19.9 Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações;
19.10 O presente Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Lençóis - BA
(https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial).
19.11 Anexos a este Edital:
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Anexo I: Planilhas, projetos, cronogramas (disponível no site
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial);
Anexo II: Modelo de Credenciamento;
Anexo III: Declaração de conhecimento dos locais e condições;
Anexo IV: Declaração de disponibilidade dos equipamentos mínimos;
Anexo V: Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da CF/88;
Anexo VI: Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
Anexo VII: Minuta de Contrato.
Anexo VIII: Atestado de Visita Técnica.
Anexo IX: Declaração para Visita Técnica.
Anexo X: Declaração de Ausência de Servidor no Quadro Funcional.
Anexo XI: Declaração para Tratamento Diferenciado.

do

município:

Lençóis - Bahia, 03 de maio de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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ANEXO I: PLANILHAS, PROJETOS, CRONOGRAMAS (DISPONÍVEL NO SITE DO
MUNICÍPIO: https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial);

Planilhas, Projeto, Cronogramas e Planilha de BDI, necessários à elaboração das propostas
encontram-se compactados e disponibilizados, juntamente com o Edital, demais
documentação encontra-se disponível para gravação em CD caso seja necessário.
O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente no Setor de
Licitações e Contratos, localizado na Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 - Centro, via
impresso de segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da PML, – Lençóis/BA.
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ANEXO II: MODELO DE CREDENCIAMENTO;

Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa _______________ ,
inscrita no CNPJ sob o n°__________ vem pela presente, informar a V.Sa , que o(a) Sr°.(a )
_____________ , Carteira de Identidade n° ____ e CPF n°_______ é pessoa autorizada a
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização da
Tomada de Preços em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos,
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA Assinatura Identificável (nome do representante da empresa)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para
a outorga, bem como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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ANEXO III: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES;
Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser
executada a obra de________________, conforme estipulado no edital de Tomada de
Preços 006/2022 reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de
qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição
(reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS;

Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

1 DECLARO possuir EQUIPAMENTOS MÍNIMOS necessários para a execução do objeto do
Edital, bem como DECLARO que eles serão disponibilizados adequadamente, conforme o
cronograma de execução.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO V: DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88;
Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n°_________________ ,
por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)___________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n° _______e do CPF n°_________________,
DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei
n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendizes.
LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO VI: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES;
Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa______________________, inscrita no CNPJ nº_________________, com sede
na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro
Geral nº_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e
domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP,
Telefone(xx)xxx,
DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação
pública, QUE até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA
HABILITAÇÃO;
DECLARA para fins de participação na Tomada de Preços nº 0xx/2021, não existirem fatos
supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou
contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis;
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar
com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para
licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração,
pelo prazo de vigência do contrato a ser firmada nesta licitação, bem como a obrigação de
manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de
vigência.
LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO VII: MINUTA DE CONTRATO.
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS n° xxxxx/2022
O Município de Lençóis, Estado da Bahia adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 14.694.400/0001-59, com sede a Praça Nossa Senhora da Vitória, n° 01,
Centro, Lençóis, Estado da Bahia, representada legalmente pelo Prefeita Municipal,
Vanessa dos Anjos Teles Senna, brasileira, Administradora, CPF/ n°_____e RG nº______
residente e domiciliado nesta cidade de Lençóis/Ba, e a Empresa__________________ ,
doravante denominada CONTRATADA, com sede_________ (endereço completo), inscrita
no CNPJ/ MF sob o n°_________ neste ato representado pelo (condição jurídica do
representante) Sr.__________________________________, ____________, ________,
____________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) ajustam o presente
CONTRATO de obras e serviços, por execução indireta, nos termos das Leis n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas alterações, de acordo com os termos do Processo de n°
xxxxx/2021 e Procedimento Licitatório Tomada de Preços xxxx/2022, parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada
pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela
estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas
Cláusulas seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente licitação na modalidade de Tomada de Preços tem por objeto a Contratação
de empresa para executar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme Planilhas,
Projetos e Cronogramas em anexo.
1.2 As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação serão
custeadas pelo orçamento destinado à Secretaria Municipal de xxxx para o exercício de
2022, por meio das seguintes Fontes de Recurso: xxxxxxx – xxxx- - xxxxxx- xxxxxxx
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. Fica estabelecida a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
global, julgada pelo menor preço Global, nos termos do art. 10, inciso II, "a" da Lei n°
8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. Pelo serviço aqui ajustado, a Contratante pagará a Contratada, a importância de R$
____________(valor numérico) __________________(valor por extenso), conforme
detalhamento constante do Anexo – Planilha Orçamentária, parte integrante a Tomada de
Preços xxx/2022.
3.2. O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias,
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contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do
objeto e os materiais empregados.
3.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3.4. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.
3.4.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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.
3.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
3.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
3.6.1.
não produziu os resultados acordados;
3.6.2.
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida; ou
3.6.3.
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
3.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela Contratada.
3.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária.
3.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
3.10. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
3.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
3.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
3.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
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3.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
3.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:
4.1 O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de
Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA
CONTRATADA..
§1° - Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial
de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
§2° - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n°
4.320/64 e alterações posteriores;
§3° - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a
diferença para emissão "a posteriori", quando da disponibilidade do índice definitivo, para
acerto na fatura seguinte, sem reajustes.
CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO:
5.1 A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o último, o recolhimento dos tributos incidentes, relativo ao faturamento
do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberação deste vinculada à apresentação do citado documento, devidamente autenticado.
5.2 A PML exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de execução dos
serviços e assim sucessivamente, cópias das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS
relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovação da quitação.
5.3 As Guias mencionadas no item 4.3, deverão demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente Contrato.
5.4 A PML poderá solicitar, a qualquer tempo, as folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execução dos serviços.
5.5 Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a
Contratada apresentar a Certidão Negativa dos Órgãos competentes, relativas ao INSS,
FGTS e ISS.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATO:
6.1 O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de xx (xxxx) meses, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes,
consubstanciada em Termo Aditivo.
§ 1º. O prazo para conclusão das obras é de xx (xxx) meses, contados a partir da data de
emissão da Ordem de Início dos Serviços.
§ 2º. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as
condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei nº.
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1 Compete à Contratada:
I. Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;
II. Não proceder a Subcontratação do objeto, salvo autorização expressa da contratante.
III. Fornecer à PML caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de
executar o objeto contratado, indicando o n° da carteira de trabalho, a data da contratação e
do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado;
IV. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista,
previdenciária;
V. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando
necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem
como a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer
motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato;
VI. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do
recebimento da fatura;
VII. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura
apresentada a PML, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à
fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação
do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas
obrigações não cumpridas pelas subcontratadas.
VIII. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível,
criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa
decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.
IX. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
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X. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da obra
contratada, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela PML;
XI. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo
dando ciência a PML, respondendo integralmente por sua omissão;
XII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao património da PML, por pessoas
integrantes de suas equipes de trabalho;
XIII. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
XIV. Manter permanentemente, em tempo integral, nas obras e/ou serviços um engenheiro
responsável ou corresponsável pela execução da obra nos termos da Lei n° 6.496/77, com
poderes para representar a CONTRATADA junto a PML, podendo resolver os problemas
referentes aos serviços contratados.
XV. Reforçar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou serviços, se ficar constatada
insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;
XVI. Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos
necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista; o equipamento
deve ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento;
XVII. Retirar do local da obra e/ou serviço todo e qualquer material que for rejeitado em
inspeção feita pela PML.
XVIII. Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega á Contratante;
XIX. Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua responsabilidade,
independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;
XX. Desmanchar e refazer, sem ônus para a PML, os serviços não aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço
à vista das especificações respectivas;
XXI. Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações
provisórias, limpeza e remoção de todo material indesejável;
XXII. Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar
os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este
aumento do equipamento para recuperação do tempo perdido;
XXIII. Permitir e facilitar á PML a inspeção ao local da obra e/ou serviço em qualquer dia e
hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os
serviços contratados;
XXIV. Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em propriedades de
terceiros, sem antes certificar-se de que a PML já está devidamente autorizada pelos
respectivos proprietários, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e
quaisquer danos a que seu procedimento der causa;
XXV. A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis n°s 5.194, de
24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções n°s 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84,
do CONFEA. A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo
encaminhamento á PML da via da A.R.T. destinada ao Contratante;
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XXVI. O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo à PML o fornecimento dos
projetos e das normas de serviço.
XXVII. Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra
apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e
expressa autorização da PML.
XXVIII. Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da
obra contratada.
XXIX. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e
municipal.
XXX. Além da organização da equipe de segurança, prever recursos para socorro imediato e
para a remoção de eventuais acidentados ao ambulatório e/ou hospital.
7.2 A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção
dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal Lençóis, até que seja feita a
regularização.
7.3 Compete à Contratante:
I. Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es)
responsável(is).
CLÁLSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO MEIO AMBIENTE:
8.1 A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e
segurança.
8.2 A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para a PML, pela completa
desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execução dos
serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela adequada
gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na obra;
8.3 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração:
a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha
ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;
b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do
que disposto neste Contrato.
c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta
Cláusula, se suportados pela PML, serão descontados dos pagamentos devidos à
CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para
tanto o instrumento como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:
9.1 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
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a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".
§ 1° As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si,
mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso
de rescisão.
9.2 A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três)
advertências, quando então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato
mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
9.3 As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão
computadas para o fim previsto no item 9.2 9.4 A multa moratória será calculada do
momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez
por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa
cominatória de 10% (dez por cento).
Poderá a Administração unilateralmente, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o
Contrato em razão do atraso.
9.5 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução do contrato;
9.6 Poderá também ser aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato
quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da
CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim
como no caso de a obra for paralisada sem autorização da PML;
9.7 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução
do Contrato, para entender rescindido o Contrato.
9.8 As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das cláusulas de reajuste.
9.9 Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração,
poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades
previstas.
9.10 Se os danos restringirem-se à Administração Contratante, será aplicada a pena de
suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
9.11 Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a
pena de Declaração de Inidoneidade.
9.12 Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a CPL submeterá sua decisão ao
Secretário Municipal de Obras, a fim de que, se confirma.
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§ 1° Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário
Municipal de Obras, competirá a PML, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
§ 2° Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste
Edital, competirá a PML proceder com o registro da ocorrência no seu Cadastro de
Fornecedores e no SICAF, em campo apropriado.
9.13 A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Prefeitura Municipal
de Lençóis.
9.14 Poderão ser declarados inidôneos, ou receberem a pena de suspensão, as empresas
ou profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
II. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
III. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
da prática de atos ilícitos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
10.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer
indenização os seguintes casos:
I. O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
II. A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos serviços no
prazo estipulado.
III. Atraso injustificado no início dos serviços;
IV. Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a PML;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da Prefeitura
Municipal de Lençóis, que deverá aprovar o Contrato de subempreitada assinado entre a
Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93.
VI. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas nas formas do § 10 do art. 67,
da Lei no 8.666/93;
VIII. Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
IX. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a
Juízo da Prefeitura Municipal de Lençóis-BA, prejudique a execução do Contrato;
10.2. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeita Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
10.3 O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação
conferida pela Lei 9.854/99.
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Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da
mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO
RECEBIMENTO:
11.1 A Prefeitura Municipal de Lençóis-BA designará, formalmente, o servidor responsável
pelo acompanhamento "in loco" da execução dos serviços, que será responsável pela
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 02 (dois) dias úteis, e pelo
recebimento dos serviços através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, que
comprove a adequação do objeto aos termos deste Contrato, sem o que não será permitido
qualquer pagamento.
11.2 A fiscalização da PML terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas
atribuições.
11.3 É vedado á PML e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados
da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1 A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as
partes, reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração
Pública.
12.2 Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Lençóis, do Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida
ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em cinco vias de igual teor e forma,
para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.
Lençóis/BA, xx de xxxxxxxxxxxx de 2022.
MUNICIPIO DE LENÇÓIS
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHA:
1ª _______________________

2ª ________________________

EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

41/45

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
43 - Ano - Nº 4147

Lençóis

ANEXO VIII: ATESTADO DE VISITA TÉCNICA.
Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

Atestamos, por meio do presente, que o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de
identidade n.º xxxxxxxxx – SSP-xxx, Registro no CREA sob o nº xxxxxxxxx, responsável
técnico da empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, FUNÇÃO-xxxxxxxxxxx, compareceu aos locais de
execução do objeto determinado na Licitação na modalidade Tomada de Preços 006/2022,
realizando vistoria "in loco" e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito
conhecimento do objeto do certame e, consequentemente, para a elaboração de sua
proposta.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO IX: DECLARAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA.
Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, por seu
representante legal, abaixo assinado, declara, que os custos propostos cobrem quaisquer
despesas decorrentes da execução da obra, tendo obtido todas as informações necessárias
para a elaboração da proposta e execução do contrato, referente a Licitação na modalidade
Tomada de Preços 006/2022 , responsabilizando-se por possíveis custos adicionais que por
ventura possam existir em decorrência da ausência da visita técnica.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO X: DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR NO QUADRO FUNCIONAL
Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, por seu
representante legal, abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e em atendimento ao
previsto na Tomada de Preços n° ___/2022, que não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia
Mista, conforme art. 9º, III da Lei no 8666/93.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO XI: DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO
Tomada de Preços 006/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de
que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 – OBJETIVO
O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever o PROJETO DE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS no município de
Lençóis – BA.
2.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS
O município de Lençóis localiza-se no Estado da Bahia, na região da Chapada
Diamantina, como mostra a figura abaixo. Apresenta uma área de 1.240,00 Km²,
tendo como municípios limítrofes – Andaraí, Bonito, Iraquara e Palmeiras. Situa-se a
394 m de altitude, distando 410 Km da capital. De acordo com IBGE, possui cerca
de 11.315 habitantes.

Localização do Município de Lençóis - BA
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3.0 – ASPECTOS ECONÔMICOS
A sustentação econômica do município advém em sua maior parte do setor
turístico, através das pessoas que visitam o município para conhecer suas riquezas
naturais, tal como o Parque Nacional da Chapada Diamantina.
Outra atividade de grande impacto na economia do município é a agricultura,
destacando-se as culturas de hortaliças, cítricos, café, dentre outras.
A sede do município e o Povoado de São José receberão investimentos para
pavimentação de ruas em paralelepípedos sobre colchão de areia fina e rejuntado
com cimento e areia grossa, delimitadas com meio fio pré-moldado tipo econômico e
em algumas ruas com calçada de proteção em concreto simples.
As ruas em divisão à gleba acima citada, consideram em seu desenho, os
critérios vocacionais de sua micro região e o alcance social do empreendimento do
município.
A área considerada, não possui nenhum elemento geográfico marcante que
mereça especial comentário.
De acordo com as normas e diretrizes municipais definiu-se o arruamento
supracitado citado, que é o prolongamento natural das vias públicas atuais,
considerando também as formas de contorno e dimensões das edificações e dos
lotes já existentes.
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4.0 – QUADRO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

RUA DA ASSOCIAÇÃO PADRE CÍCERO
LARGURA
COMPRIMENTO

ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

202,48
9,40
RUA CORONEL CÉSAR SÁ
LARGURA
COMPRIMENTO

1903,31
ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

235,00
4,00
RUA JOSÉ CLAÚDIO DE ALMEIDA
COMPRIMENTO

940,00

LARGURA

ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

223,78
4,40
TV. JOSÉ CLAÚDIO DE ALMEIDA
LARGURA
COMPRIMENTO
MÉDIA

984,63
ÁREA
PAVIMENTADA

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

432,29

21,86

-

-

-

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENTO

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

434,27

17,67

-

-

-

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENTO

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

5,20

-

-

-

CINTA DE
CONFINAMENTO

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

4,00

-

-

-

CINTA DE
CONFINAMENTO

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

11,58

-

-

-

CINTA DE
CONFINAMENTO

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

0,00

-

-

-

CINTA DE
CONFINAMENTO

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

4,00

-

-

-

PAVIMENTADA

76,22
4,00
304,88
152,44
RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAES - TRECHO 07 E 08
LARGURA
ÁREA
COMPRIMENTO
M.FIO
68,83

4,00

275,32

RAMPAS

607,44

CINTA DE
CONFINAMENTO

PAVIMENTADA

PAVIMENTADA

PASSEIO

1,50

M.FIO

PAVIMENTADA

MÉDIA

PASSEIO

23,18

42,84
5,87
251,47
72,98
RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAES - TRECHO 05 E 06
LARGURA
ÁREA
COMPRIMENTO
M.FIO
MÉDIA

ÁREA

404,96

35,50
4,00
142,00
71,00
RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAES - TRECHO 03 E 04
LARGURA
ÁREA
COMPRIMENTO
M.FIO
MÉDIA

ÁREA

CINTA DE
CONFINAMENTO

31,96
5,00
159,80
57,97
RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAES - TRECHO 01 E 02
LARGURA
ÁREA
M.FIO
COMPRIMENTO
MÉDIA

LARGURA

M.FIO

137,66
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RUA DA JAQUEIRA
COMPRIMENTO
98,70
RUA DA QUADRA
COMPRIMENTO
46,78
1° TV. DA QUADRA
COMPRIMENTO

LARGURA

ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

3,80

375,06

LARGURA

ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

4,40

205,83

LARGURA

ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

65,44
4,00
RUA GRUTA DO LAPÃO
LARGURA
COMPRIMENTO
MÉDIA

59,70
6,00
RUA JOÃO REQUIZADO
LARGURA
COMPRIMENTO
MÉDIA

98,33
6,00
RUA CARBONATO DE SÉRGIO
LARGURA
COMPRIMENTO
34,21
RUA PAU D'ÁRCO
COMPRIMENTO
29,49

261,76
ÁREA
PAVIMENTADA

358,20
ÁREA
PAVIMENTADA

589,98
ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

5,00

171,05

LARGURA

ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

4,00

117,96

CINTA DE
CONFINAMENT
O

LARGURA

ÁREA

ÁREA

M.FIO

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

190,18

0,00

-

-

-

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENT
O

86,45

0,00

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENT
O

130,88

0,00

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENT
O

105,65

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

-

-

-

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

-

-

-

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

15,75

1,00

105,65

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENT
O

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

196,66

8,00

1,00

196,66

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENT
O

57,13

5,67

M.FIO

CINTA DE
CONFINAMENT
O

58,98

0,00

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

1,00

28,23

LARGURA

ÁREA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

RAMPAS

1,00

20,24

A seguir são apresentadas as especificações técnicas do projeto, as quais
deverão ser atendidas pelos executores da obra.
5.0 – INSTALAÇÃO DOS CANTEIROS
A Contratada deverá providenciar os acessos e a instalação dos canteiros
de modo a atender as necessidades das obras.
5.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
Especificamente para o controle do andamento dos serviços a Contratada
deverá alocar um Engenheiro (Responsável Técnico ou Co-Executor das
obras, considerada a integralidade do Contrato) e um Encarregado pelo
período completo das obras.
A Contratada realizará a limpeza permanente do canteiro de obras, ao
longo de todo o período contratado, primando pela segurança dos usuários e
pela conservação dos elementos executados, com o fim de manter os campos
de trabalho asseados, organizados e evitar possíveis acidentes.
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O Engenheiro alocado pela Contratada deverá emitir a ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) de execução das obras supracitadas.
5.2 – MOBILIZAÇÃO
Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de
máquinas, equipamentos e mão de obra indispensável para a realização das
obras.
5.3 – DESMOBILIZAÇÃO
Serão desmobilizadas máquinas, equipamentos e mão de obra dos locais
em que foram executadas as obras.
5.4 – PLACA DE OBRA
A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços a serem
executados em local a ser definido pela Fiscalização da PML1. Essa placa terá
dimensões de 4,00 metros de comprimento por 2,50 metros de altura. O seu
modelo será definido pela Secretaria de Infraestrutura da PML.
A placa deverá ser confeccionada em material resistente a intempéries,
sua manutenção e conservação ao longo da obra são de responsabilidade da
Contratada.
5.5 – LOCAÇÃO / SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
O traçado geométrico das ruas estão definidos nas plantas que compõem
o projeto.
A contratada deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou
outros equipamentos adequados à perfeita locação da obra.
A locação e nivelamento da obra deverão ser efetuados de forma tal que
não possa ser modificada sua posição original até a conclusão da obra.

1

PML: Prefeitura Municipal de Lençóis
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5.6 – REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
Regularização do subleito é a denominação tradicional para as operações
(cortes e aterros até 20 cm) necessárias à obtenção de um leito “conformado”
para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 20 cm são considerados
serviços de terraplanagem, enquanto a regularização do subleito, que também
envolve a compactação dos 20 cm superiores do subleito é considerada um
serviço de pavimentação.
Pode acontecer numa regularização do subleito, caso o solo seja
orgânico, ou expansivo, ou de baixa capacidade de suporte, ou seja, solo de
má qualidade, a necessidade de substituição da camada de solo. Sendo
necessário, o solo substituto deverá ser analisado, não se admitindo ISC <
8.0% e expansão superior a 2%.
A execução da regularização do subleito envolve basicamente as
seguintes

operações:

homogeneização

dos

escarificação
materiais

e

espalhamento

dos

secos,

umedecimento

ou

materiais,
aeração

e

homogeneização da umidade, compactação e acabamento.
Os equipamentos a serem utilizados nestas operações são os seguintes:
¾ Motoniveladora pesada, com escarificador;
¾ Grade de discos;
¾ Caminhão “pipa” com barra distribuidora;
¾ Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de
pneus, rebocados ou autopropelidos;
¾ Trator agrícola de pneus.
¾ Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que
aceitos pela fiscalização.
¾ Rolo vibratório portátil ou sapo mecânico.
Além destes, poderão ser usados outros equipamentos, desde que
aceitos pela fiscalização.
Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva.
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Os

serviços

rejeitados

pela

fiscalização

deverão

ser

corrigidos,

complementados ou refeitos pela contratada.
5.7 – ASSENTAMENTO DAS GUIAS PARA CONTENÇÃO DO PAVIMENTO
Para assentar as guias de meio fio pré-moldado tipo econômico
(13x15x30x100 cm) será aberta uma vala ao longo das bordas do subleito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensão estabelecidas no
projeto, o fundo da vala deve ser regularizado e convenientemente compactado
com solo adequado em camadas máximas de 10 cm de espessura, até ao nível
desejado.
As guias serão assentadas obedecendo ao alinhamento e cotas
estabelecidas no projeto.
Para garantia de estabilidade e alinhamento das guias, deverá ser
executado reforço interno no encontro das guias. Este reforço será executado
com concreto no formato de semicone, raio na base, com resistência à
compressão equivalente a 15 MPa.
5.8 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
As ruas devem estar regularizadas com o traçado e nivelamento pronto
para atender o projeto.
O caixão da rua será definido por meio-fio de concreto, com altura mínima
de 30 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia e calçado com
concreto simples.
Sobre a camada de aterro compactado será executada a base
compactada em arenoso (colchão de areia), com camada de 10 cm de
espessura após a compactação.
Sobre colchão de areia, nivelado, serão assentados, com soquetes, os
paralelepípedos. As pedras deverão ter uniformidade nas dimensões, com o
comprimento tendo pelo menos o dobro da largura e altura sempre inferior à
largura.
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Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares
ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada. As faces mais
uniformes dos paralelepípedos deverão ficar voltadas para cima.
As peças serão rejuntadas com mistura de cimento e areia no traço 1:3,
espalhada seca e compactada com cepo de madeira ou compactador tipo de
pneus ou tandem liso.
5.9 – ASSENTAMENTO DAS GUIAS PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS
Para assentar as guias de meio fio pré-moldado tipo

econômico

(7x30x100 cm) será aberta uma vala ao longo das bordas externas do passeio,
obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensão estabelecidas no projeto, o
fundo da vala deve ser regularizado e convenientemente compactado com solo
adequado em camadas máximas de 10 cm de espessura, até ao nível
desejado.
As guias serão assentadas obedecendo ao alinhamento e cotas
estabelecidas no projeto.
Para garantia de estabilidade e alinhamento das guias, deverá ser
executado reforço interno no encontro das guias. Este reforço será executado
com concreto no formato de semicone, raio na base, com resistência à
compressão equivalente a 15 MPa.
5.10 – ATERRO DOS PASSEIOS
Os passeios deverão ser aterrados com material de 1ª categoria e esse
serviço deverá ser executado até 5 cm abaixo da cota superior da guia, a fim
de servir de escoramento para as peças de meio fio.
Se houver conveniência, o material proveniente da demolição dos
passeios existentes poderá ser reutilizado como reforço de base. Em caso
negativo o entulho deverá ser removido do local.
5.11 – PASSEIO EM CONCRETO
O terreno do passeio após o acerto ou aterro, deverá ser fortemente
apiloado na umidade adequada com soquete de pelo menos 10 kg.
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Os Passeios serão executados em concreto desempenado que deverá
possuir resistência mínima de 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média /
brita Nº 1) e espessura mínima de 6 cm.
Os passeios devem obedecer aos alinhamentos e devem prever juntas de
dilatação térmica, sendo suas superfícies divididas em painéis por juntas seca.
O acabamento será obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado
alisamento do concreto.
O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 2,00m.
A declividade transversal dos passeios será de 3% e a declividade
longitudinal deverá acompanhar a das guias.
As rampas para auxiliar na locomoção dos portadores de necessidades
especiais, principalmente cadeirantes e também mães com carrinho de bebê,
serão feitas do mesmo material dos passeios.
A localização das rampas, bem como as suas dimensões, estão indicadas
nas plantas de pavimentação e detalhe do projeto.
5.12 – PISO TÁTIL
Sobre os passeios serão assentados os pisos táteis do tipo direcional
(aplicados nos meios de quadra onde não há mudança de direção) e de alerta
(aplicados onde há mudanças de direção ou obstáculos) objetivando
proporcionar mobilidade com segurança aos deficientes visuais, conforme
projeto.
CÓDIGO

MODELO

COMPRIMENTO

LARGURA

ESPESSURA

FIXAÇÃO

PTC – A

Alerta

25 cm

25 cm

2 cm

Argamassa

PTC – D

Direcional

25 cm

25 cm

2 cm

Argamassa

Tabela de especificações – piso tátil.

5.13 – CAIAÇÃO DE MEIO-FIO
Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de “CAL” sobre o
meio-fio (guia) de contenção do pavimento. Para maior durabilidade da pintura,
deve ser utilizado fixador ou similar.
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Antes do serviço de caiação os elementos de drenagem superficial e os
dispositivos de OAE ́s devem ser limpos com ferramentas adequadas
(vassouras, vassourões, etc.). Em hipótese alguma a caiação se iniciará antes
desta limpeza.
A pintura do meio-fio deverá ser executada por meio manual e por
pessoal habilitado.
5.14 – PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
As placas de sinalização vertical de vias urbanas serão confeccionadas
em chapas de aço, espessura mínima de 1,25 mm, revestidas com zinco pelo
processo contínuo de imersão a quente, conforme Norma NBR 7008-1 (2012),
grau ZC, revestimento mínimo Z275.
Após cortadas em duas dimensões finais e furadas, as chapas deverão
ter as bordas lixadas e deverão receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem.
Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e
isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão
atmosférica, devidamente tratada, sem manchas e sem oxidação, prontas para
receber o revestimento com película refletiva ou pintura. O verso deve ser
pintado em preto semifosco.
O suporte será confeccionado em tudo de aço carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de seção circular diâmetro de 2’’, com costuras e
pontas lisas, em coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR8261/2010.
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas
em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou
deslocadas.
Na parte inferior do suporte, deverá ser soldada uma peça de 15 cm de
barra de ferro DN 5/16’’, no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da
base (a ser imerso na Fundação). Esta peça tem a finalidade de propiciar à
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placa de sinalização, reação contrária à ações externas que tendem a fazer a
placa girar sobre seu eixo vertical.
A Fundação da placa (fixação do suporte ao solo), deverá ser feita
utilizando-se concreto FCK=15MPa e acabamento com argamassa de cimento
e areia no traço em volume 1:3 (cimento, areia) compatível com o piso da
calçada. O furo da Fundação deverá ser do tipo circular (trado manual, broca
ou cavadeira), com diâmetro de 30 cm e profundidade de 60 cm.
O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito especifica que as placas
de sinalização de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em
relação ao piso acabado.
A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são
vermelha, preta e branca.

Padrão circular das placas de trânsito.

Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 (Parada Obrigatória) e
R-2 (Dê a Preferência).

Padrão octogonal e triangular das placas de trânsito.
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A escolha das cores nos sinais de regulamentação será feita
obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Münsell indicado.

Cores padrão para as placas de trânsito.

As dimensões aqui especificadas e adotadas no projeto se referem às
dimensões recomendadas pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e
serão adotadas somente as que dizem respeito a Vias Urbanas.
Para esse projeto de pavimentação, as dimensões estão listadas em
função das formas abaixo:
Diâmetro
(m)

VIA
CIRCULAR

Tarja (m)

Tarja (m)

Urbana (de trânsito rápido) 0,75

0,075

0,075

Urbana (demais vias)

0,05

0,05

0,5

Via

Lado
(m)

Orla Interna Branca
(m)

Orla Externa Vermelha
(m)

Urbana

0,35

0,028

0,014

OCTOGONAL R-1

Os sinais retrorrefletivos devem ser confeccionados com película refletiva
do Tipo I-A da Norma ABNT NBR-14644/2013, utilizados para confecção de
símbolos, números, letras, tarjas e fundo. Essas películas devem apresentar os
valores mínimos de coeficiente de retrorreflexão conforme a norma vigente.
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5.15 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA
Em pontos determinados no projeto, serão confeccionadas e instaladas
placas esmaltadas de identificação com o nome da rua nas dimensões 45x20
cm. Estas placas serão fixadas nas testadas das edificações existentes.
As placas de indicadores de logradouro serão confeccionadas em aço
galvanizado à quente Nº 18, espessura nominal de 2 mm, segundo a Norma
ABNT NBR-11904/2015.
As chapas, depois de cortadas nas dimensões finais e livre de rebarbas
ou bordas cortantes, terão os cantos arredondados.
A placa, uma vez já cortada, furada, tratada e galvanizada (nessa ordem),
receberá como acabamento nas duas faces pintura eletrostática na cor “Azul
Del Rei”.
As letras, tarjas e símbolos que compõem a placa de identificação de
logradouros serão confeccionados com películas plásticas retrorrefletivas de
esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas.
Serão nas cores azul e branco conforme a figura abaixo.

Modelo da placa de identificação de rua.

5.16 – LIMPEZA FINAL DA OBRA
Após a conclusão dos serviços, todos os equipamentos utilizados para a
execução da obra e as sobras de materiais deverão ser removidos das áreas
pavimentadas.
5.17 – DESMONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRA
Após a conclusão de todos os serviços da obra, todas as instalações que
compõem o canteiro de obras deverão ser desmontadas e removidas.
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6.0 – CONSIDERAÇÕES
6.1 – MATERIAIS
Todos os materiais e equipamentos empregados na execução da obra
deverão satisfazer as especificações da ABNT, ainda serem de qualidade,
modelo e tipo aprovados pelo engenheiro responsável pela fiscalização da
obra. Nenhum material poderá ser utilizado pela Contratada, sem a prévia
aceitação da Fiscalização, que poderá exigir exames ou ensaios dos materiais
e/ou equipamentos de acordo com as normas e especificações da ABNT e
recomendações dos fabricantes. A recusa implicará na substituição do material
e/ou equipamento por parte da Contratada, sem ônus para a Prefeitura.
A Contratada fornecerá à Fiscalização e manterá permanentemente
atualizada uma relação dos fornecedores de materiais e/ou equipamentos
empregados na obra.
A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de
proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamento de Proteção Individual
(EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores
faciais, luvas e manguitos de proteção, botas de borracha e cintos de
segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em
execução.
As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados
neste memorial, na planilha orçamentária e/ou nas peças gráficas do projeto
definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de
acabamento, textura e cor podendo ser substituídos por produtos de outras
empresas desde que apresentem as mesmas características e sejam
aprovados pela fiscalização.
Todos os materiais incorporados de forma permanente na obra deverão
ser novos e não usados.

RESPONSÁVEL
RESPO
ONSÁVEL TÉCNICO
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N

BR - 242

1

MAPA MACRO

LEGENDA
RUA DA ASSOCIAÇÃO PADRE CÍCERO
BR - 242

COORDENADAS DE REFERÊNCIAS
Cel. Octaviano Alves = -12.492368, -41.201730

RUA DA ASSOCIAÇÃO PADRE CÍCERO

1

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO_RUA DA ASSOCIAÇÃO PADRE CÍCERO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA DA ASSOCIAÇÃO PADRE CÍCERO - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:
ESCALAS:
S/ ESCALA

FOLHA:

LOC-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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N

AV. SR. DOS PASSOS

1

MAPA MACRO

LEGENDA
RUA CORONEL CÉSAR SÁ

EIDA

RUA JOSÉ CLAÚDIO DE ALMEIDA

DE ALM

AV. SR. DOS PASSOS

COORDENADAS DE REFERÊNCIAS
Rua das Flores = -12.556028, -41.389177
Campo = -12.556837, -41.389086

AR SÁ

RUA JO

EL CÉS

SÉ CLA

ORON

ÚDIO

RUA C

TV.

1

TV. JOSÉ CLAÚDIO DE ALMEIDA

PONTO DE REFERÊNCIA

JOS

É CL

AÚD

IO D

E AL

MEID

A

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO_CORONEL CÉSAR SÁ_RUA JOSÉ CLAÚDIO DE ALMEIDA_TV. JOSÉ CLAÚDIO DE ALMEIDA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA CORONEL CÉSAR SÁ, RUA JOSÉ CLAÚDIO DE ALMEIDA E TV. JOSÉ CLAÚDIO DE
ALMEIDA - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:
ESCALAS:
S/ ESCALA

FOLHA:

LOC-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESENHO(S)
PLANTA DE
LOCALIZAÇÃO

DATA:
JULHO / 2021

ESTACAS:

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
64 - Ano - Nº 4147

Lençóis

N

AV. SR. DOS PASSOS

1

MAPA MACRO

LEGENDA
RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAES
AV. SR. DOS PASSOS

COORDENADAS DE REFERÊNCIAS
Rua do Lavrado= -12.563482, -41.386004
Rua Olivio Guerreiro = -12.564151, -41.385429

RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAES

1

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO_GARIMPEIRO CÍCERO MORAES

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAES - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:
ESCALAS:
S/ ESCALA

FOLHA:

LOC-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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ESTRADA P/ CAETÉ-AÇU

N

1

MAPA MACRO

LEGENDA
1° TRAVESSA DA QUADRA
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
ESTRADA P/ CAETÉ-AÇU
PONTO DE REFERÊNCIA
COORDENADAS DE REFERÊNCIAS
Condomínio Vivendas Do Serrano = -12.566131, -41.392843
Quadra de esportes = -12.567006, -41.391707

RUA
DA
JAQ

A

DR

UA

1° TV.

A

UEIR

AQ

AD

RU

ADRA

DA QU

1

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO_RUA DA JAQUEIRA, RUA DA QUADRA, 1° TRAV. DA QUADRA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

ALTO DAS ESTRELAS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Márcio Antônio Messias Da Silva
CREA/BA Nº26291/D

DESENHO:
ESCALAS:
FOLHA:

LOC-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

S/ESCALA

DESENHO(S)

DATA:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

JULHO / 2021

ESTACAS:

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
66 - Ano - Nº 4147

Lençóis

N
AV. SR. DOS PASSOS

1

MAPA MACRO

LEGENDA
RUA CARBONATO DE SÉRGIO
AV. SR. DOS PASSOS

COORDENADAS DE REFERÊNCIAS
Rua do Açougue = -12.559145, -41.389418
Rua Coqueiro = -12.560250, -41.389823

TO

1

DE

IO

RG

SÉ

B

AR

AC

RU

A
ON

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO_RUA CARBONATO DE SÉRGIO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA CARBONATO DE SÉRGIO - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:
ESCALAS:
S/ ESCALA

FOLHA:

LOC-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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N

AV. SR. DOS PASSOS

1

MAPA MACRO

LEGENDA

RUA

RUA GRUTA DO LAPÃO

RUA

1

AV. SR. DOS PASSOS

ADO

QUIZ

O RE

JOÃ

PONTO DE REFERÊNCIA

COORDENADAS DE REFERÊNCIAS

PÃO

O LA

TA D

GRU

RUA JOÃO REQUIZADO

Rua das Flores = -12.556028, -41.389177
Campo = -12.556837, -41.389086

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO_JOÃO REQUIZADO_RUA GRUTA DO LAPÃO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA JOÃO REQUIZADO E GRUTA DO LAPÃO - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:
ESCALAS:
S/ ESCALA

FOLHA:

LOC-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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Lençóis

N
AV. SR. DOS PASSOS

1

MAPA MACRO

LEGENDA
RUA PAU D'ÁRCO
AV. SR. DOS PASSOS

COORDENADAS DE REFERÊNCIAS
Rua Alto das estrelas = -12.565802, -41.391706
Rua Bela vista = -12.565853, -41.391187

RUA

1

PAU

D'Á

RCO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO_RUA PAU D'ÁRCO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA PAU D'ARCO - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:
ESCALAS:
S/ ESCALA

FOLHA:

LOC-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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Lençóis

RAMPA EM CONCRETO
MOLDADA NO LOCAL
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
NA COR AMARELA 30x30x2 CM

.15

i MAX. = 3%

SOLO COMPACTADO

SOLO COMPACTADO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO

SOLO COMPACTADO

2

CONCRETO SIMPLES
e= 6cm
COLCHÃO DE AREIA

SEÇÃO B
3

VISTA - OPÇÃO 01

SUBLEITO DE REGULARIZAÇÃO

0

1,0

0,1

5

.15

.15

i MAX. = 3%

0,30

.30

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, NA TRAÇO 1:3, EM
VOLUME.

3

0,30

MEIO FIO DE CONCRETO
100 x 15 x 13 x 30 cm

0,1

.13

min. 1,5%
max. 3,0%

i= máx. 5%

.06
.03

CALÇADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL e= 6 cm

DETALHE MEIO FIO

CRAVAÇÃO

SARJETA EM PARALELEPIPEDO

VARIÁVEL

VARIÁVEL

VARIÁVEL
.15

.15

*CASO O NÍVEL DA CALÇADA SEJA DIFERENTE 15CM A
RAMPA DEVERÁ SE ADAPTAR A NOVA ALTURA.

SEÇÃO B

DETALHE DESCRIMINATIVO DA PISTA DE ROLAMENTO

1

MEIO FIO DE CONCRETO
100 x15x13x30 cm

PATAMAR EM CONCRETO
MOLDADO NO LOCAL

0.00
RELATIVO

RAMPA EM CONCRETO
MOLDADA NO LOCAL (i= máx. 8,33%)

RAMPA EM CONCRETO
MOLDADA NO LOCAL (i= máx. 8,33%)

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
*Verificar locação conforme legenda

0.15

%

i=2

i=2

%

0.15

i= MÁX. 8,33%

VARIÁVEL

i= MÁX. 8,33%

4

PLACA DE SINALIZAÇÃO

SEÇÃO A
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
NA COR AMARELA 30x30x2 cm

EDIFICAÇÃO

1.80

2

1.50

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

1.80

PLANTA BAIXA RAMPA ACESSIBILIDADE

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
NA COR AMARELA 30x30x2 CM

RAMPA EM CONCRETO MOLDADO
NO LOCAL (i = 8,33%)
PATAMAR
EM
CONCRETO
MOLDADO NO LOCAL

LOCAL:

SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

TÉCNICO:

.03

.06
.03

.06

.03

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DAS PLACAS

SOLO COMPACTADO
CONCRETO MAGRO e = 3 cm

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:

ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO DAS PLACAS

ESCALAS:
2

RUBRICA:

RESPONSÁVEL

%
i = 8,33

.06

i= MÁX. 8,33%

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
NA COR AMARELA 30x30x2 CM

S/ ESCALA

SEÇÃO A

FOLHA:

DESENHO(S)
PLANTA DE
DETALHAMENTO

DET.-01
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CEP: 00000-000

TR

EC

HO

- 3

N° 000





6



38
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MEIO FIO

CIAÇ

SO
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RU

387

388

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO

13.08m
387

30
km/h

RUA
ASSOCIAÇÃO PADRE CICÉRO

CEP 46960-000

3

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM SUPERFICIAL

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

POVOADO DE SÃO JOSÉ, LENÇÓIS- BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Márcio Antônio Messias Da Silva
CREA/BA Nº26291/D

DESENHO:
ESCALAS:
FOLHA:

PAV-01
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DESENHO(S)

DATA:
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N

km/h
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LEGENDA:

MEIO FIO DE CONTENÇÃO

MEIO-FIO DE CONTENÇÃO
MEIO-FIO








PAVIMENTAÇÃO À SER CONSTRUÍDA
PASSEIO
SENTIDO DE FLUXO DA DRENAGEM

A
RU
DA
LÇA
CA

km/h

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PISO TÁTIL

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA CARBONATO DE SÉRGIO - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D

DESENHO:

3

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM SUPERFICIAL

ESCALAS:
FOLHA:

PAV-02
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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1/100

DESENHO(S)

DATA:
JULHO / 2021

ESTACAS:

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
72 - Ano - Nº 4147

Lençóis
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PAVIMENTAÇÃO À SER CONSTRUÍDA
PASSEIO
RUA

SENTIDO DE FLUXO DA DRENAGEM

CAL

ÇAD

A

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PISO TÁTIL

MEIO FIO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO

LOCAL:

RUA PAU D'ARCO - SEDE - LENÇÓIS - BA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL

3

TÉCNICO:

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM SUPERFICIAL

Engº Civil: Marcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA Nº26.291/D
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FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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ESTACAS:

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
73 - Ano - Nº 4147

Lençóis
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PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO
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LOCAL:

BAIRRO TOMBA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

5.20m

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Engº Civil: Márcio Antônio Messias Da Silva
CREA/BA Nº26291/D

DESENHO:

3

ESCALAS:
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PROPRIETÁRIO:
PROJETO:

Prefeitura Municipal de Lençóis - Bahia

Pavimentação em paralelepípedos no município de Lençóis.

LOCAL:
PROPRIETÁRIO:

Rua Garimpeiro Cicero Morais,Sede
Prefeitura Municipal de Lençóis

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:
DESENHO:

3

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM SUPERFICIAL
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Engº Civil: Márcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA 26 291/D
Pavimentação

DATA:

1/300
JULHO / 2021

ESTACAS:

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
75 - Ano - Nº 4147

Lençóis
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PROPRIETÁRIO:
PROJETO:

Prefeitura Municipal de Lençóis - Bahia

Pavimentação em paralelepípedos no município de Lençóis.

LOCAL:

Rua João Requizado e Rua Gruta do Lapão,Sede

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Lençóis

RUBRICA:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:
DESENHO:

4

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO,DRENAGEM SUPERFICIAL_RUA JOÃO REQUIZADO_RUA GRUTA DO LAPÃO

ESCALAS:
FOLHA:

PAV 04
FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)
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Engº Civil: Márcio Antônio Messias da Silva
CREA/BA 26 291/D
Pavimentação

DATA:
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JULHO / 2021

ESTACAS:

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
76 - Ano - Nº 4147

Lençóis
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PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BAHIA

PROJETO:

INFRA-ESTRUTURA - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

MEIO FIO DE CONTENÇÃO

9

42

E

PAR

LOCAL:

ALTO DAS ESTRELAS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

RUBRICA:

RESPONSÁVEL

42

TÉCNICO:

8

Engº Civil: Márcio Antônio Messias Da Silva
CREA/BA Nº26291/D

DESENHO:

1

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL

42
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URO

M

ESCALAS:
FOLHA:

PAV-04

FORMATO A1 - (0,841 x 0,594)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG
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DESENHO(S)

DATA:

1/300 Pavimentação
JULHO / 2021

ESTACAS:

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
77 - Ano - Nº 4147

Lençóis

ITEM

DESCRIÇÃO
0

%

VALOR DO SERVIÇO

MÊS 01

MÊS 02

MÊS 03

100%

934.442,02

297.847,54

428.972,40

207.622,08

1.1

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

5,99%

55.948,08

38,00%

38,00%

24,00%

1.2

SERVIÇOS PRELIMINARES

2,17%

20.294,16

75,00%

25,00%

1.3

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

0,90%

8.396,34

50,00%

1.4

TERRAPLENAGEM

1,86%

17.391,91

50,00%

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

75,97%

709.921,50

35,00%

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

8,34%

77.963,77

1.5

50,00%
50,00%
50,00%

15,00%

50,00%

50,00%

1.6

SINALIZAÇÃO

4,33%

40.506,79

100,00%

1.7

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

0,43%

4.019,47

100,00%

Percentual Simples

31,87%

45,91%

22,22%

Percentual Acumulado

31,87%

77,78%

100,00%

Total Simples

297.847,54

428.972,40

207.622,08

Total Acumulado

297.847,54

726.819,94

934.442,02

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
78 - Ano - Nº 4147

Lençóis

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E URANIZAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE LENÇOIS-BA

DATA BASE:

ITEM

FONTE

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

DATA BASE:

QUANT.

SINAPI
SINAPI

001-003

ORSE

6096

001-004
002
002-001
002-002
002-003
003
003-001
003-002
003-003
003-004
004

ORSE

11122

ORSE
ORSE
ORSE

51
5088
2605

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

CPU - 03
CPU - 04
CPU - 05
CPU - 06

SINAPI

100576

004-001

100320
93572

005
005-001
005-001-001

SINAPI

94273

005-001-002

SINAPI

101169

005-001-003

SINAPI

94273

005-002
005-002-001

SINAPI

94990

005-002-002

SINAPI

94319

005-002-003

ORSE

7324

005-002-004

ORSE

12436

006
006-001

SINAPI

102498

006-002

ORSE

4647

006-003

CONDER

60-01-01-009

007
007-001
007-002

ORSE
ORSE

8328
6191

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW - REV 01
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA
BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IRECÊ - BA X LENÇÓIS - BA)
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LENÇÓIS - BA X POVOADO DE SÃO JOSÉ, LENÇÓIS - BA)
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LENÇÓIS - BA X IRECÊ - BA)
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (POVOADO DE SÃO JOSÉ, LENÇÓIS - BA X LENÇÓIS - BA)
TERRAPLENAGEM
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

01
20,70%

CUSTO
TOTAL

PREÇO
S/ BDI

001
001-001
001-002

REVISÃO:
BDI
ORSE: jun/21
SINAPI: jun/21

C/ BDI
R$ 55.948,08
R$ 33.700,02
R$ 19.499,52

MES
MES

1,50
3,00

R$
R$

UN

1,00

R$

536,48

R$ 647,53

R$ 647,53

UN

1,00

R$

1.740,69

R$ 2.101,01

M2
M2
M2

8,00
18,00
7.041,26

R$
R$
R$

350,75
217,52
1,43

R$ 423,36
R$ 262,55
R$ 1,73

UN
UN
UN
UN

1,00
1,00
1,00
1,00

R$
R$
R$
R$

2.969,20
508,99
2.969,20
508,99

R$ 3.583,82
R$ 614,35
R$ 3.583,82
R$ 614,35

R$ 2.101,01
R$ 20.294,16
R$ 3.386,88
R$ 4.725,90
R$ 12.181,38
R$ 8.396,34
R$ 3.583,82
R$ 614,35
R$ 3.583,82
R$ 614,35
R$ 17.391,91

M2

7.041,26

R$

2,05

R$ 2,47

18.613,65
5.385,12

R$ 22.466,68
R$ 6.499,84

R$ 17.391,91
R$ 709.921,50
R$ 709.921,50

M

2.589,50

R$

40,64

R$ 49,05

R$ 127.014,98

M2

7.041,26

R$

67,91

R$ 81,97

R$ 577.172,08

M

116,91

R$

40,64

R$ 49,05

R$ 5.734,44
R$ 77.963,77

M3

48,33

R$

739,65

R$ 892,76

M3

143,73

R$

47,19

R$ 56,96

R$ 8.186,86

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2

182,90

R$

85,59

R$ 103,31

R$ 18.895,40

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA,
DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

UN

18,00

R$

356,00

R$ 429,69

R$ 7.734,42

M

2.589,50

R$

1,44

R$ 1,74

R$ 40.506,79
R$ 4.505,73

UN

32,00

R$

460,75

R$ 556,13

R$ 17.796,16

UN

21,00

R$

718,23

R$ 866,90

R$ 18.204,90

18,00 R$
77.999,48 R$

4,59
0,41

R$ 5,54
R$ 0,49

SINALIZAÇÃO
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA,
PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE
CONCRETO (40X40X55) CM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
TOTAL

M2
M²

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 43.147,09

R$ 4.019,47
R$ 99,72
R$ 3.919,75
R$ 934.442,02

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
79 - Ano - Nº 4147

Lençóis

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

A - ÍTENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

% sobre CD
4,01%
0,56%
0,40%
4,97%

A - Administração Central
B - Riscos
C - Seguros e Garantias
SUBTOTAL 1 (A)

% sobre CD

B - LUCRO
D - Lucro operacional

7,30%
7,30%

SUBTOTAL 2 (B)
C - CUSTO FINANCEIRO

% sobre CD
1,11%
1,11%

E - Custos Financeiros (CF)
SUBTOTAL 3 (C)
D - TRIBUTOS

% sobre CD

F - PIS
G - COFINS
H - ISSQN
I - INSS (Desoneração)

0,65%
3,00%
2,00%
0,00%
5,65%

SUBTOTAL 4 (D)

% sobre CD
BDI TOTAL (TCU)
CD = Custo Direto
BDI (TCU) =

(1+A) (1+B) (1+C)
(1-D)

-1,0

A = Somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
C = Taxa das despesas financeiras
B = Taxa de lucro
D = Taxa da incidência dos impostos
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS
Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Encargos Sociais Não Desonerado:
BDI:
Ref.:

SUQUALI
36999BJ03 PLANILHAS DIVERSAS SUQUALI - JUNHO 2021 LIBERADO 17/09/2021
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

60-01-01-009

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM
CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA
COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL,
CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM

UN

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS) AF 01/2020
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA,
CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

Composição Auxiliar
100760

60-02-01-008
92337

93358
94963

Insumos
I013521
I039137
I04343

0,00%

COEFICIENTE

PREÇO

TOTAL

M2

0,80380000

43,93

35,31

M3

0,08800000

121,03

10,65

M

3,20000000

163,93

524,57

M3

0,08800000

69,54

6,11

M3

0,08800000

393,67

34,64

UNID.

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X
20* CM
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U
SIMPLES, COM 1/2"
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4",
COM PORCA E ARRUELA

Mês
Hora

Sub Total: 611,28
UN

1,00000000

99,00

99,00

UN

1,00000000

0,53

0,53

UN

2,00000000

3,71

7,42

Sub Total: 106,95
Total: 718,23
BDI: 0,00
Total com BDI: 718,23
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Composição

Descrição do Serviço

CPU - 03

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IRECÊ - BA X LENÇÓIS - BA)

Tipo

Modelo

Fonte

Código

3

COMP.

SINAPI

88831

3

COMP.

SINAPI

91031

3

COMP.

SINAPI

91534

3

COMP.

SINAPI

5934

3

COMP.

SINAPI

7050

3

COMP.

SINAPI

5685

Mês de Referência
ORSE (SE) - 03 / 2021 (ND)
SEINFRA (CE) - 027 (ND)
SINAPI (BA) - 05 / 2021 (ND)

Descrição
Unidade
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
CHI
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG CHP
DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.
AF_06/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM
CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Coeficiente

Preço Unitário

Unidade
UN

Preço Total

3,8571

R$0,29

R$1,12

11,5713

R$181,16

R$2.096,26

CHI

3,8571

R$30,07

R$115,98

CHI

3,8571

R$81,97

R$316,17

CHI

3,8571

R$61,38

R$236,75

CHI

3,8571

R$52,61

R$202,92

Sub-Total de Equipamentos e Serviços

R$2.969,20

C
Custo Direto Total

R$2.969,20

Tot
Total da Composição

R$2.969,20

* NOTAS: 1 - MÃO DE OBRA / 2 - MATERIAL / 3 - EQUIPAMENTO / 4 - COMPOSIÇÃO AUXILIAR / ND = NÃO DESONERADO
ADO
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Composição

Descrição do Serviço

CPU - 04

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LENÇÓIS - BA X POVOADO DE SÃO JOSÉ, LENÇÓIS BA)

Tipo

Modelo

Fonte

Código

3

COMP.

SINAPI

88831

3

COMP.

SINAPI

91031

3

COMP.

SINAPI

91534

3

COMP.

SINAPI

5934

3

COMP.

SINAPI

7050

3

COMP.

SINAPI

5685

Descrição
Unidade
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
CHI
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CHP
FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.
AF_06/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM
CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Mês de Referência
ORSE (SE) - 03 / 2021 (ND)
SEINFRA (CE) - 027 (ND)
SINAPI (BA) - 05 / 2021 (ND)
Coeficiente

Preço Unitário

Unidade
UN

Preço Total

0,6612

R$0,29

R$0,19

1,9836

R$181,16

R$359,35

CHI

0,6612

R$30,07

R$19,88

CHI

0,6612

R$81,97

R$54,20

CHI

0,6612

R$61,38

R$40,58

CHI

0,6612

R$52,61

R$34,79

Sub-Total de Equipamentos e Serviços

R$508,99

Custo Direto Total

R$508,99

Total da Composição

R$508,99

* NOTAS: 1 - MÃO DE OBRA / 2 - MATERIAL / 3 - EQUIPAMENTO / 4 - COMPOSIÇÃO AUXILIAR / ND = NÃO DESONERA
DESONERADO
E DO
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Composição

Descrição do Serviço

CPU - 05

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LENÇÓIS - BA X IRECÊ - BA)

Tipo

Modelo

Fonte

Código

3

COMP.

SINAPI

88831

3

COMP.

SINAPI

91031

3

COMP.

SINAPI

91534

3

COMP.

SINAPI

5934

3

COMP.

SINAPI

7050

3

COMP.

SINAPI

5685

Mês de Referência
ORSE (SE) - 03 / 2021 (ND)
SEINFRA (CE) - 027 (ND)
SINAPI (BA) - 05 / 2021 (ND)

Descrição
Unidade
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
CHI
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CHP
FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.
AF_06/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM
CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Coeficiente

Preço Unitário

Unidade
UN

Preço Total

3,8571

R$0,29

R$1,12

11,5713

R$181,16

R$2.096,26

CHI

3,8571

R$30,07

R$115,98

CHI

3,8571

R$81,97

R$316,17

CHI

3,8571

R$61,38

R$236,75

CHI

3,8571

R$52,61

R$202,92

Sub-Total de Equipamentos e Serviços

R$2.969,20

Custo Direto Total

R$2.969,20

Total da Composição

R$2.969,20

* NOTAS: 1 - MÃO DE OBRA / 2 - MATERIAL / 3 - EQUIPAMENTO / 4 - COMPOSIÇÃO AUXILIAR / ND = NÃO DESONERADO
SONERADO
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Composição

Descrição do Serviço

CPU - 06

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (POVOADO DE SÃO JOSÉ, LENÇÓIS - BA X LENÇÓIS
- BA)

Tipo

Modelo

Fonte

Código

3

COMP.

SINAPI

88831

3

COMP.

SINAPI

91031

3

COMP.

SINAPI

91534

3

COMP.

SINAPI

5934

3

COMP.

SINAPI

7050

3

COMP.

SINAPI

5685

Descrição
Unidade
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
CHI
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO)
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA
CHP
FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.
AF_06/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA
(PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO
VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T,
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM
CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO
16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

Mês de Referência
ORSE (SE) - 03 / 2021 (ND)
SEINFRA (CE) - 027 (ND)
SINAPI (BA) - 05 / 2021 (ND)
Coeficiente

Preço Unitário

Unidade
UN

Preço Total

0,6612

R$0,29

R$0,19

1,9836

R$181,16

R$359,35

CHI

0,6612

R$30,07

R$19,88

CHI

0,6612

R$81,97

R$54,20

CHI

0,6612

R$61,38

R$40,58

CHI

0,6612

R$52,61

R$34,79

Sub-Total de Equipamentos e Serviços

R$508,99

Custo Direto Total

R$508,99

Total da Composição

R$508,99

* NOTAS: 1 - MÃO DE OBRA / 2 - MATERIAL / 3 - EQUIPAMENTO / 4 - COMPOSIÇÃO AUXILIAR / ND = NÃO DESONERADO
ONERADO
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OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E URANIZAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE LENÇOIS-BA
RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
ESTACA INÍCIO
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10

ESTACA
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E10 + 2,48

COMPRIMENTO
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
2,48
202,48

LARGURA

ÁREA

M.FIO

CONTENÇÃO

MÉDIA

PAVIMENTADA

9,40
9,40

188,00
188,00

40,00
40,00

9,40
9,40

188,00
188,00

40,00
40,00

9,40
9,40
9,40
9,40

188,00
188,00
188,00
188,00

40,00
40,00
40,00
40,00

9,40
9,40

188,00
188,00

40,00
40,00

9,40
9,40

23,31
1903,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,96
404,96

0,00

LARGURA
PASSEIO

ÁREA
PASSEIO

1,5
1,5

60,00
60,00

1,5
1,5

60,00
60,00

1,5
1,5
1,5
1,5

60,00
60,00
60,00
60,00

1,5
1,5
1,5
1,5

60,00
60,00
7,44
607,44

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
23,18 m

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
ESTACA INÍCIO
E0
E1

ESTACA

COMPRIMENTO

E1
E1 + 14,21

20,00
14,21
34,21

LARGURA

ÁREA

MÉDIA

PAVIMENTADA

5,00
5,00
5,00

100,00
71,05
171,05

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
17,13
57,13

0,00
0,00
0,00

LARGURA

ÁREA

PASSEIO

PASSEIO

1,00
1,00
1,00

28,23

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
-

11,10
17,13

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
5,67 m

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E11 + 15,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
235,00

LARGURA

ÁREA

M.FIO

CONTENÇÃO

MÉDIA
4,00

PAVIMENTADA
80,00

40,00

4,00

80,00

25,83

4,00
4,00

80,00
80,00

40,00
24,25

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

4,00
4,00
4,00

80,00
60,00
940,00

32,21
30,00
432,29
CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
21,86 m

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RUA DA JAQUEIRA
LARGURA

ÁREA

M.FIO

CONTENÇÃO

MÉDIA
3,80

PAVIMENTADA
76,00

40,00

3,80

76,00

40,00

3,80
3,80

76,00
76,00

40,00
32,78

98,70

3,80
3,80

71,06
375,06

37,40
190,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

E0
E1
E2
E3
E4

E1
E2
E3
E4
E4 + 18,70

20,00
20,00
20,00
20,00
18,70

0,00

-

-

-

-

-

0,00

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
0,00

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
0,00

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
0,00

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
0,00

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
0,00

LARGURA
PASSEIO
1,00
1,00
1,00
1,00

ÁREA
PASSEIO

LARGURA
PASSEIO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ÁREA
PASSEIO

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
-

RUA DA QUADRA
ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

LARGURA

ÁREA

E0
E1
E2

E1
E2
E2 + 6,78

20,00
20,00
6,78

MÉDIA
4,40
4,40
4,40
4,40

PAVIMENTADA
88,00
88,00
29,83
205,83

46,78

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
32,89
13,56
86,45

0,00
0,00
0,00

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
31,00
71,00

0,00
0,00

0,00

RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAIS - TRECHO 01 E 02
ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

E0
E1

E1
E1 + 15,5

20,00
15,50
35,50

LARGURA

ÁREA

MÉDIA
4,00
4,00
4,00

PAVIMENTADA
80,00
62,00
142,00

0,00

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
4,00 m

RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAIS - TRECHO 03 E 04
ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

LARGURA

ÁREA

E0
E1
E2

E1
E2
E2 + 2,84

20,00
20,00
2,84

MÉDIA
5,87
5,87
5,87
5,87

PAVIMENTADA
117,40
117,40
16,67
251,47

42,84

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
27,30
5,68
72,98

0,00
0,00
0,00
0,00

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
11,58 m

RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAIS - TRECHO 05 E 06
ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

E0
E1
E2
E3

E1
E2
E3
E3 + 16,22

20,00
20,00
20,00
16,22
76,22

LARGURA

ÁREA

MÉDIA
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

PAVIMENTADA
80,00
80,00
80,00
64,88
304,88

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
40,00
40,00
32,44
152,44

0,00
0,00
0,00
0,00

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
40,00
40,00
17,66
137,66

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

RUA GARIMPEIRO CÍCERO MORAIS - TRECHO 07 E 08
ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

E0
E1
E2
E3

E1
E2
E3
E3 + 8,83

20,00
20,00
20,00
8,83
68,83

LARGURA

ÁREA

MÉDIA
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

PAVIMENTADA
80,00
80,00
80,00
35,32
275,32

0,00

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
4,00 m

RUA GRUTA DO LAPÃO
ESTACA INÍCIO
E0
E1
E2

ESTACA
E1
E2
E2 + 19,70

COMPRIMENTO
20,00
20,00
19,70
59,70

LARGURA

ÁREA

MÉDIA
6,00
6,00
6,00
6,00

PAVIMENTADA
120,00
120,00
118,20
358,20

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
34,00
31,65
105,65

0,00
0,00
0,00
0,00

40,00
34,00
31,65
105,65

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
15,75 m

RUA JOÃO REQUIZADO
ESTACA INÍCIO

ESTACA

COMPRIMENTO

E0
E1
E2
E3
E4

E1
E2
E3
E4
E4 + 18,33

20,00
20,00
20,00
20,00
18,33
98,33

LARGURA

ÁREA

MÉDIA
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

PAVIMENTADA
120,00
120,00
120,00
120,00
109,98
589,98

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
40,00
40,00
40,00
36,66
196,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40,00
40,00
40,00
40,00
36,66
196,66

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
8,00 m

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
ESTACA INÍCIO
E0

ESTACA
E1

COMPRIMENTO
20,00

LARGURA

ÁREA

MÉDIA
4,40

PAVIMENTADA
88,00

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00

0,00
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E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

Lençóis

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
3,78

E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E11 + 3,78

223,78

4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40

88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
16,63
984,63

COMPRIMENTO

LARGURA

ÁREA

20,00
9,49
29,49

MÉDIA
4,00
4,00
4,00

PAVIMENTADA
80,00
37,96
117,96

COMPRIMENTO

LARGURA

ÁREA

20,00
20,00
20,00
5,44
65,44

MÉDIA
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

PAVIMENTADA
80,00
80,00
80,00
21,76
261,76

COMPRIMENTO

LARGURA

ÁREA

20,00
11,96

MÉDIA
5,00
5,00
5,00

PAVIMENTADA
100,00
59,80
159,80

33,83
32,88
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
7,56
434,27

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

0,00

LARGURA
PASSEIO
1,00
1,00
1,00

ÁREA
PASSEIO

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
0,00

0,00

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
17,67 m

RUA PAU D'ARCO
ESTACA INÍCIO

ESTACA

E0
E1

E1
E1 + 9,49

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
18,98
58,98

0,00

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
40,00
40,00
10,88
130,88

0,00

M.FIO

CONTENÇÃO

40,00
17,97
57,97

0,00

LARGURA
PASSEIO
-

ÁREA
PASSEIO
0,00

RUA DA QUADRA
86,45
205,83
0,00
205,83

RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
434,08
973,67
0,00
973,67

RUA GRUTA DO LAPÃO
105,65
358,20
105,65
463,85

0,00
0,00

10,04
10,20
20,24

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
ESTACA INÍCIO

ESTACA

E0
E1
E2
E3

E1
E2
E3
E3 + 5,44

0,00
0,00
0,00
0,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
ESTACA INÍCIO

ESTACA

E0
E1

E1
E1 + 11,96

31,96

0,00
0,00

CINTA DE TRAVAMENTO
EXECUTADA COM MEIO FIO
5,20 m

MEIO FIO (m) =
ÁREA TOTAL DA VIA (m²) =
ÁREA TOTAL DE CALÇADA (m²) =
ÁREA TOTAL DE CADASTRO (m²) =

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
404,96
1903,31
607,44
2.510,75

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
57,13
171,05
28,23
199,28

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
432,29
940,00
0,00
940,00

RUA DA JAQUEIRA
190,18
375,06
0,00
375,06

RUA JOÃO REQUIZADO
196,66
589,98
196,66
786,64

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
434,27
984,63
0,00
984,63

RUA PAU D'ARCO
58,98
117,96
20,24
138,20

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
130,88
261,76
0,00
261,76

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
57,97
159,80
0,00
159,80

TOTAL
2589,50
7041,26
958,22
7999,48

RUA JOÃO REQUIZADO
589,98

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
984,63

RUA PAU D'ARCO
117,96

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
261,76

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
159,80

TOTAL
7041,26

RUA JOÃO REQUIZADO
589,98

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
984,63

RUA PAU D'ARCO
117,96

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
261,76

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
159,80

TOTAL
7041,26

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
RUA CORONEL CÉSAR SÁ
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
RUA JOÃO REQUIZADO
RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
432,29
190,18
86,45
434,08
105,65
196,66
434,27

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

001-001
ENGENHEIRO DE OBRAS (h)

1,50
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

001-002
ENCARREGADO DE OBRAS (h)

3,00

ÁGUA (UN)

1,00

ELÉTRICA (UN)

1,00

COMPRIMENTO (m) =
ALTURA (m) =
PLACA DE OBRA (m²) =

4,00
2,00
8,00

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

001-003

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

002-001

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

002-001

BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

002-002
TOTAL CANTEIRO (M²)

18,00

002-003
ÁREA TOTAL DE LOCAÇÃO (M2)

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
1903,31

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
171,05

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
940,00

RUA DA JAQUEIRA
375,06

RUA DA QUADRA
205,83

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
973,67

RUA GRUTA DO LAPÃO
358,20

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IRECÊ - BA X LENÇÓIS - BA)

003-001
MOBILIZAÇÃO TOTAL (UN)

1,00

MOBILIZAÇÃO TOTAL (UN)

1,00

DESMOBILIZAÇÃO TOTAL (UN)

1,00

DESMOBILIZAÇÃO TOTAL (UN)

1,00

003-002

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LENÇÓIS - BA X IRECÊ - BA)

003-003

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (POVOADO DE SÃO JOSÉ, LENÇÓIS - BA X LENÇÓIS - BA)

003-004

TERRAPLENAGEM
004-001
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO (m²) =

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
1903,31

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
171,05

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
940,00

RUA DA JAQUEIRA
375,06

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
205,83
973,67
358,20

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
005-001-001
MEIO FIO (M) =

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
404,96

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
57,13

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO (M²)

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
1.903,31

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
171,05

CINTA DE CONTENÇÃO (M) =

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
23,18

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
5,67

ÁREA TOTAL DE CALÇADA (m²) =
ESPESSURA (m)=
VOLUME TOTAL (m³)=
AREA TOTAL DA RAMPA (m²)=

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
566,64
0,06
32,18
40,80

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
23,13
0,06
1,13
5,10

RUA PAU D'ARCO
58,98

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
130,88

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
57,97

TOTAL
2589,50

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
984,63

RUA PAU D'ARCO
117,96

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
261,76

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
159,80

TOTAL
7041,26

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
RUA CORONEL CÉSAR SÁ
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
RUA JOÃO REQUIZADO
RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
21,86
0,00
0,00
19,58
15,75
8,00
17,67

005-001-002

005-001-003

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
940,00

005-002-001
RUA CORONEL CÉSAR SÁ
0,00
0,06
0,00
0,00

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
375,06
205,83
973,67
358,20

RUA JOÃO REQUIZADO
589,98

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
RUA JOÃO REQUIZADO
0,00
0,00
0,00
85,25
176,26
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,00
0,00
0,00
4,69
9,69
0,00
0,00
0,00
20,40
20,40

005-002-002
ÁREA DO PASSEIO (M²) =
ESPESSURA (M) =
TOTAL ATERRO (M³) =

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
607,44
0,15
91,12

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
28,23
0,15
4,23

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
0,00
0,15
0,00

EXTENSÃO DE CALÇADA (m) =
PISO TÁTIL (m²) =
ESPESSURA (m)=
VOLUME(m³)=

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
404,96
91,04
0,02
1,82

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
57,13
13,01
0,02
0,26

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
RUA CORONEL CÉSAR SÁ
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
RUA JOÃO REQUIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
105,65
196,66
0,00
0,00
0,00
0,00
21,31
44,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,43
0,88

005-002-003

RUA DA JAQUEIRA
0,00
0,15
0,00

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
0,00
0,00
105,65
0,15
0,15
0,15
0,00
0,00
15,85

RUA JOÃO REQUIZADO
196,66
0,15
29,50

RUA PAU D'ARCO
0,00

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
0,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
5,20

TOTAL
116,91

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00
0,06
0,00
0,00

RUA PAU D'ARCO
15,14
0,06
0,64
5,10

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
0,00
0,06
0,00
0,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00
0,06
0,00
0,00

TOTAL

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00
0,15
0,00

RUA PAU D'ARCO
20,24
0,15
3,04

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
0,00
0,15
0,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00
0,15
0,00

TOTAL

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00
0,00
0,02
0,00

RUA PAU D'ARCO
58,98
13,47
0,02
0,27

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
0,00
0,00
0,02
0,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00
0,00
0,02
0,00
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Lençóis

RAMPAS (UN )

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
8,00

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
1,00

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.
RUA CORONEL CÉSAR SÁ
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
RUA JOÃO REQUIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00

RUA PAU D'ARCO
1,00

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
0,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
0,00

TOTAL
18,00

PIINTURA (M)=

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
404,96

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
57,13

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
432,29

RUA DA JAQUEIRA
190,18

RUA JOÃO REQUIZADO
196,66

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
434,27

RUA PAU D'ARCO
58,98

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
130,88

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
57,97

TOTAL
2589,50

PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19 (UN)=

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
4,00

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
4,00

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
2,00

SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
RUA JOÃO REQUIZADO
3,00
1,00
7,00
2,00
3,00

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
2,00

RUA PAU D'ARCO
2,00

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
1,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
1,00

TOTAL
32,00

PLACA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (UN)=

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
2,00

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
2,00

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM
RUA CORONEL CÉSAR SÁ
RUA DA JAQUEIRA
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
RUA JOÃO REQUIZADO
RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
2,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
2,00

RUA PAU D'ARCO
2,00

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
1,00

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
1,00

TOTAL
21,00

RUA PAU D'ARCO
138,20

1ª TRAVESSA RUA DA QUADRA
261,76

TRAVESSA DA RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
159,80

TOTAL
7999,48

005-002-004

006-001

006-002

006-003

SINALIZAÇÃO
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
RUA DA QUADRA
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
RUA GRUTA DO LAPÃO
86,45
434,08
105,65

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA

007-001
DEMOLIÇÃO TOTAL (M²)

18,00

0
LIMPEZA (M²)

RUA DA ASSOCIAÇAO PADRE CÍCERO
2510,75

RUA CARBONATO DE SÉRGIO
199,28

RUA CORONEL CÉSAR SÁ
940,00

RUA DA JAQUEIRA
375,06

RUA DA QUADRA
205,83

0
RUA GARIMPEIRO CICERO (TRECO 1 A 8)
973,67

RUA GRUTA DO LAPÃO
463,85

RUA JOÃO REQUIZADO
786,64

RUA JOSÉ CLÁUDIO DE ALMEIDA
984,63
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2022

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM TSD NO DISTRITO DE TANQUINHO, NA RUA JOÃO
CURAL, TRAVESSA JOÃO CURAL, TRAVESSA ADALMINIO CRUZ, RUA
ADALMINIO CRUZ, RUA MANOEL MODESTO E TRAVESSA MANOEL
MODESTO NO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS/BA, CONVÊNIO Nº 023/2022 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA –
CONDER/LENÇÓIS.
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EDITAL
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, por torna público, para o conhecimento dos interessados,
que a Comissão Permanente de Licitação, designada através do Decreto nº 07/2022,
realizará no dia 20 de maio de 2022, às 09h00, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal,
situada na Praça Nossa Senhora da Vitória, nº 01, Centro, Lençóis – BA, a abertura da
sessão pública com a finalidade de receber e julgar os documentos e propostas com vistas
ao atendimento do objeto constante desta Tomada de Preços, os quais serão realizados de
acordo com os procedimentos da Lei n°. 8.666/93, e suas alterações e, no que couber, à Lei
complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como demais regras deste edital,
conforme segue:
Licitação: Tomada de Preços N° 07/2022
Processo Administrativo: 086/2022
Valor Estimado: R$ 806.940,58 (Oitocentos e seis mil, novecentos e quarenta reais e
cinquenta e oito centavos)
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
Regime de Execução: Empreitada por preço Global
Data e Hora da Abertura:. às 09:00 horas do dia 20 de maio de 2022.
Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Nossa Senhora da
Vitória, nº 01, Centro, Lençóis - BA.
1 - DO OBJETO:
1.1 A presente licitação na modalidade de Tomada de Preços tem por objeto contratação de
empresa especializada do ramo de engenharia civil para execução de obra de
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NO DISTRITO DE TANQUINHO, NA RUA JOÃO
CURAL, TRAVESSA JOÃO CURAL, TRAVESSA ADALMINIO CRUZ, RUA ADALMINIO
CRUZ, RUA MANOEL MODESTO E TRAVESSA MANOEL MODESTO NO MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS/BA, CONVÊNIO Nº 023/2022 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DO ESTADO DA BAHIA – CONDER/LENÇÓIS, conforme Planilhas, Projetos e
Cronogramas em anexo.
1.2 As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação serão
custeadas pelo orçamento destinado à Secretaria de Esporte e Lazer para o exercício de
2022, por meio das seguintes Fontes de Recurso:
Secretaria: 2.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 2.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Projeto: 15.451.0003.1.005 PAVIMENTAÇÃO E RECUP. DE ÁREAS PÚBLICAS
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
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2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão apresentar propostas as empresas cadastradas nesta Prefeitura Municipal ou
as que reunirem todas as condições de habilitação previstas em lei, que sejam
especializadas no ramo dos serviços de interesse da Administração e que estejam
habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto, de modo a satisfazer integralmente todos
os requisitos deste Edital.
2.1.1 Para cadastramento exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, a documentação
relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, e Qualificação EconômicaFinanceira, conforme artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93, todos numerados e rubricados
pelo representante legal da empresa, devendo ser apresentados em envelope lacrado e
especificado com a identificação completa da empresa interessada.
2.1.2 – A documentação para cadastramento deverá ser apresentada em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do
Município, ou ainda, por meio de publicação em órgão de imprensa oficial e deverá ser
entregue e protocolado até o terceiro dia anterior a data do certame, no setor de Protocolo
do Município, na Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 Centro – Lençóis/Ba.
2.2 O Edital poderá ser adquirido através do portal da transparência do Município de Lençóis
– BA, no site da Prefeitura: www.Lençóis.ba.gov.br, no link Editais e Licitações, podendo ser
consultado também presencialmente ou ainda adquirido via impresso de segunda a sextafeira das 08 às 12hs, na sede da Prefeitura Municipal, na Pça Nossa Senhora da Vitória. 01,
Centro – Lençóis/BA.
2.3 Não poderão participar da presente licitação empresas que tenham sido consideradas
suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta
ou Indireta da União, Estados e Municípios, ou que estejam na condição de concordatárias
ou com falência decretada ou requerida.
2.4 Não poderão participar da presente licitação empresas que não tenham cumprido,
integralmente contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigentes, se
encontrem inadimplentes com quaisquer das obrigações assumidas com o Município de
LENÇÓIS.
2.4.1 Referente ao citado no item anterior, a Secretaria Municipal de Administração, ou outra
Secretaria solicitante, enviará a Copel declaração expressa, revelando os motivos pelos
quais a empresa licitante não poderá participar do citado certame, sendo, destarte,
desclassificada por ato de ofício de acordo com os trâmites legais da Lei.
2.5 Não será permitida a participação de empresas na forma de consórcio.
2.6 Não poderá participar, ainda, desta licitação, direta ou indiretamente:
2.6.1 O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.6.2 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado, exceção feita à situação prevista no § 1º do artigo 9º
da Lei Federal nº 8.666/93.
2.6.3 Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
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2.6.4 Para cumprimento do disposto acima, considera-se participação indireta a existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto e o licitante.
2.6.5 Os documentos apresentados para o presente certame poderão ser originais ou em
cópias devidamente autenticadas. As cópias apresentadas poderão ser autenticadas pelos
membros da CPL, durante a sessão, desde que o licitante apresente os documentos
originais para verificação. Será dispensada a autenticação quando se tratar de cópia
disponibilizada por intermédio da internet.
3- CREDENCIAMENTO
3.1 - Para fins de credenciamento junto à CPL, o proponente poderá enviar um
Representante munido de documento que o credencie à participação (ANEXO II),
respondendo o mesmo pela representada.
3.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local de abertura do certame.
3.3 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa manifestar interesse
recursal.
3.4 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá à CPL os
seguintes documentos:
3.5 O credenciamento será efetuado com a entrega da seguinte documentação em via
original ou cópia autenticada:
3.5.1. Se Dirigente, Proprietário, Sócio ou Assemelhado da Empresa:
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, e suas
alterações posteriores;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores;
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos
inerentes ao certame;
e) Certificado de Condição de Microempreendedor Individual;
f) Carta de Credenciamento, a critério do licitante (vide ANEXO II).
g) Documento de identificação do sócio administrador, acompanhados dos documentos
pessoais, devidamente autenticados, dos sócios, empresários ou dirigentes das entidades
participantes, para comprovação da titularidade do outorgante.
Obs.: O Sócio, o Proprietário ou o dirigente da empresa licitante, que possuir poderes para
agir isoladamente em nome da empresa, está dispensado da apresentação do documento
especificado no subitem 3.5.1, alínea “f”.
3.5.2. Se Representante Credenciado:
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a) Procuração (pública ou particular) da licitante, com prazo de validade em vigor, com
poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase da
Tomada de Preço, notadamente para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção
de recorrer ou renunciar ao direito de interpor recursos; ou,
b) Carta de Credenciamento (vide Anexo II), em papel timbrado da licitante (se tiver), com
poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer
fase deste certame, notadamente para formular a proposta, declarar a intenção de recorrer
ou renunciar ao direito de interpor recursos;
c) Documento de identificação do Procurador com foto;
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresárias e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou
designação de seus administradores; ou, Ato constitutivo devidamente registrado no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou Decreto de Autorização, em se
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; ou Certificado de
Condição de Microempreendedor Individual;
e) Documento de identificação do sócio administrador, acompanhados dos documentos
pessoais, devidamente autenticados, dos sócios, empresários ou dirigentes das entidades
participantes, para comprovação da titularidade do outorgante.
Obs.: Os documentos contidos nas alíneas “a” e “b” deverão ser emitidos pela pessoa
expressamente responsável, constante do respectivo Estatuto ou Contrato Social e/ou
alterações estatutárias ou contratuais com autonomia para tal investidura.
3.6 – A licitante que for Microempresa ou Empresa De Pequeno Porte que quiser usufruir
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal N° 123/2006, deverá apresentar
no credenciamento Declaração de Enquadramento No Regime Das Microempresas Ou
Empresa De Pequeno Porte, pelo representante legal da empresa, acompanhada da
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa
nº 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007,
publicada no DOU de 22/05/2007), com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias antes
da abertura do certame.
3.7 Apresentação de Carta de Superveniência (modelo anexo VI), declarando que a
empresa não tem nenhum fato impeditivo em qualquer esfera dos governos federais,
estaduais e municipais, que impeçam sua participação no certame.

4 - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
4.1 As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital no
site www.lençóis.ba.gov.br ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à
licitação no Diário Oficial do Município, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos
sobre o procedimento.
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4.2 Os projetos, planilhas, cronogramas e demais documentos necessários à elaboração das
propostas encontram-se compactados e disponibilizados, juntamente com o Edital, no site
oficial do Município.
4.3 O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente via
impresso de segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da Prefeitura Municipal, na Pça
Nossa Senhora da Vitória. 01, Centro – Lençóis/BA.
4.4 Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação devem ser enviados
ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico:
licitacaopmlencois@gmail.com. ou pelo telefone (75) 3334-1121. Os esclarecimentos serão
respondidos até o dia anterior marcado para a realização da sessão pública.
4.5 As impugnações ao edital serão recebidas até 02 (dois) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública, e deverão ser dirigidas ao Setor de Licitações e
Contratos, podendo ser enviada por e-mail no endereço: licitacaopmlencois@gmail.com.,
desde que comprovado seu recebimento ou formalizada, no prazo legal, junto ao
Departamento de Licitações e Contratos, seguindo as condições e os prazos previstos no
art. 41 da Lei n° 8.666/1993.
4.6 A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, indicando o número da modalidade licitatória, assim como o telefone e o e-mail do
impugnante. No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do
signatário para a representação da empresa licitante.
4.7 No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
5 - DA VISITA TÉCNICA
5.1 Recomenda-se aos licitantes, em caráter não obrigatório, visitar o local onde será
executada a obra e o serviço, bem como suas circunvizinhanças, com a presença de pelo
menos um engenheiro civil indicado pelo Licitante, ou seu representante legal, ou
responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados.
5.1.1 As visitas ao local das obras/serviços deverão ser agendadas com antecedência
mínima de 03 (três) dias úteis, diretamente junto à este Município, pessoalmente ou através
do telefone: (75) 3334-1121, e a visita será realizada pelo representante da empresa
acompanhado de um representante do Município de LENÇÓIS - (BA), até 48 (quarenta e
oito) horas anterior à data prevista para apresentação das propostas.
5.1.2 Os custos das visitas aos locais das obras, serviços e fornecimentos correrão por
conta da licitante. A visita será comprovada com a apresentação do Atestado de Visita,
emitido por servidor designado para tal ato.
5.1.3 A empresa licitante deverá apresentar, no ato da visita técnica, documento que indique
o responsável pela visita, conforme modelo do anexo VIII, devidamente assinada pelo
responsável pela empresa.
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5.2 É de inteira responsabilidade da Licitante a verificação “in loco” das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessários à apresentação das Propostas. A não verificação
dessas dificuldades não poderá ser invocada no decorrer ou no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos neste Edital.
5.3 Terá direito o licitante de não realizar verificação in loco, contanto, que o mesmo emita
declaração assinada pelo técnico responsável da empresa juntamente com o sócio
administrador, que tem conhecimento pleno dos locais e das condições em que deverá ser
executada a obra, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital.
5.4 O atestado de visita fornecido pelo Município ou a Declaração de conhecimento pleno
dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra, deverá ser anexado no
Envelope 001 – HABILITAÇÃO.
6 - APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE
PREÇOS
6.1 Os envelopes contendo Documentos de Habilitação e Proposta de Preço deverão ser
protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Lençóis-Ba, Praça Nossa
Senhora da Vitória, 01 Centro, CEP.:46.960-000, na data e horário marcados no preâmbulo
do Edital, em envelopes distintos, lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da
razão social completa do proponente os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 001 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA
TOMADA DE PREÇOS N°. 007/2022
ABERTURA: 16 de novembro de 2021 às 08 horas.
ENVELOPE N° 002 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA
TOMADA DE PREÇOS N°. 007/2022
ABERTURA: 16 de novembro de 2021 às 08 horas.
6.2 Todos os elementos constantes nos envelopes deverão ser apresentados perfeitamente
legíveis, não podendo apresentar rasuras, emendas, entrelinhas ou borrões, sendo que em
nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste
edital.
Nota Informativa: Em decorrência do estado de calamidade pública relativo à pandemia do
coronavírus e em atendimento aos Decretos Municipais que estabelecem medidas de
prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito territorial do município de Lençóis,
informamos que todos os participantes deverão usar máscaras e higienizar mãos antes de
entrar no local de realização da sessão e, sempre que puder, higienizar as mãos com álcool
gel para manusear a documentação.
7 DA HABILITAÇÃO
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7.1 Os documentos do ENVELOPE Nº 01 deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica devidamente autenticada por cartório ou servidor
público municipal, este preferencialmente, até o dia anterior à abertura da sessão.
7.2 Para os casos de diligência, para conferir ou dirimir qualquer dúvida ou esclarecimento,
relativo a qualquer documento inserido no processo, o Presidente poderá solicitar a exibição
do original.
7.3 O ENVELOPE Nº 01 conterá os documentos a seguir relacionados, em uma única via,
obrigatoriamente, numerados, rubricados, sem emendas ou rasuras, e devem estar
encadernados.
7.4.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
Para comprovação da Habilitação Jurídica, a proponente, conforme sua situação, consoante
aos ditames do Artigo 28 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual.
7.4.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
(reconhecido firma), em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
7.4.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.
7.4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4.1.5 Cópia da Cédula de Identidade dos proprietários, sócios ou gerentes, diretores e
procuradores, conforme o caso, bem como, do representante legal da firma signatária da
proposta. A empresa que nesta licitação for representada por preposto, este, por sua vez,
deve apresentar-se com o competente instrumento de procuração público ou particular e
munido de sua cédula de identidade.
7.4.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, são exigidas, consoante aos
ditames do Artigo 29 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do corrente
ano, com atividade compatível com o objeto deste certame;
7.4.2.2 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
ou outra equivalente, na forma da lei;
7.4.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Municipal do domicílio ou sede do
licitante ou outra equivalente, na forma da lei;
7.4.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, conjunta com a regularidade
relativa à Seguridade Social e a Dívida Ativa da União, através de certidão conjunta
expedida pela Secretaria da Receita Federal;
7.4.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
através do Certificado de Regularidade de Situação - CRS.
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7.4.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452,
de 1º de junho de 1943, redação dada pela Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2001,
sua regularização e multas trabalhistas, como prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.
7.4.2.7 Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade as Certidões obtidas via
internet, cabendo a quem receber o referido documento, confirmar o seu teor na própria rede
de comunicação ou no órgão emitente.
7.4.2.8 As Certidões que comprovem a regularidade de Débitos, antes referidas deverão
conter o mesmo CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo
Licitante no momento do Credenciamento.

7.4.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Para a comprovação da qualificação técnica, são exigidas, consoante aos ditames do Artigo
30 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações:
7.4.3.1 Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do
Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de
atividades relacionadas com o objeto desta licitação (Pessoa Jurídica), juntamente com o
registro junto ao CREA e/ou CAU do engenheiro responsável pela empresa;
7.4.3.2 Capacidade técnico-profissional: Comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante
apresentação de atestado(s) em nome de profissional(is) de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que tenha vínculo profissional formal
com o licitante, devidamente comprovado por documentação pertinente, na data prevista
para entrega da proposta .Tal(is) atestado(s) deverá(ão) ter sido emitido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e deverá(ão) estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT).
7.4.3.2.1 Não serão aceitos atestados e/ou Certidões de Acervos parciais, referente a obras
e/ou serviços em andamento.
7.4.3.3 O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar
o quadro permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços,
devendo ser comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da apresentação dos
documentos de habilitação, por meio de:
a) Carteira de Trabalho
b) Certidão do CREA ou CAU para os Responsáveis Técnicos
c) Contrato Social
d) Contrato de Prestação de Serviços
7.4.3.4 Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s)
referido(s) no caput será(ão) o(s) responsável (eis) pela execução da obra, objeto deste
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edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade
profissional competente;
7.4.3.4.1 O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade
técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto
deverá atender as mesmas exigências deste Edital.
7.4.3.5 Declaração expressa, para este certame, do profissional autorizando a inclusão do
seu nome na equipe técnica, assegurando sua participação ativa no objeto do contrato caso
o proponente seja vencedor, devidamente assinada, com data posterior a publicação do
edital, sendo que este documento deverá ser apresentado em original (não sendo aceito
cópia simples ou autenticada).
7.4.3.6 - Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do
profissional (que consta na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto ao
CREA da empresa licitante), relativo à execução de obra ou serviço de engenharia,
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação: será
exigido as quantidades mínimas de parcelas de relevância, conforme abaixo:
Item
1

2
3

4

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
PASSEIO EM CONCRETO ESPESSURA 0,07 M
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

Uni
M³

Exigido
60,60

M²
M³

79,44
202,68

M²

101,34

7.4.3.6.1 - Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as
seguintes informações:
a) Características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução total do objeto do
contrato.
b) Assinatura do representante legal da contratante;
c) Data da emissão;
d) Indicação do documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou
serviços executados (ART/RRT);
Nota Explicativa: A Administração poderá adotar diligências tendentes a confirmar a
autenticidade e correção dos atestados apresentados para comprovação da qualificação
técnico-operacional, dentre estas a solicitação de CAT (Certidão de Acervo Técnico) com
registro de atestado (atividade concluída ou em andamento), referente aos profissionais que
integrarão sua equipe técnica, na qual conste a licitante como empresa vinculada à
execução do contrato.
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7.4.3.7 Declaração expressa pelo representante legal da empresa que:
a) terá posse ou disponibilidade de todos os equipamentos e máquinas necessários para a
execução dos serviços no prazo estipulado com Indicação do aparelhamento técnico, bem
como da qualificação da equipe técnica, assim entendido o responsável técnico que se
responsabilizará pelos trabalhos;
b) recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições
desta licitação;
c) conhece e concorda com todos os valores expressos neste edital e seus anexos
(Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Serviços).
7.4.3.8 Atestado de visita técnica (Anexo VIII) fornecida por funcionário designado pelo
Departamento de Obras do Município, e/ou declaração comprovando que o licitante vistoriou
e cientificou-se das condições locais e das informações operacionais necessárias ao
cumprimento das obrigações que vier a assumir perante o Município de Lençóis.
7.4.3.9 A visitas técnica deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data fixada para
o certame, no horário das 08:00 às 12:00 horas, mediante agendamento junto à Secretaria
de Infraestrutura com funcionário indicado pelo Município. O horário de agendamento será
das 08 horas às 12 horas, através do telefone de contato (75) 3334-1121.
7.4.3.10 Poderá a licitante optar por não realizar a visita técnica, podendo substituí-la por
uma DECLARAÇÃO (Anexo IX) emitida pelo representante legal da licitante, juntamente
com o responsável técnico de nível superior que consta na Certidão de Registro e Quitação
de Pessoa Jurídica junto ao CREA da empresa licitante com assinatura reconhecida
atestando que "possui conhecimento inequívoco de todas as peculiaridades da execução
dos serviços licitados”.
7.4.3.11 Relação dos componentes da equipe técnica indicada para execução do objeto
desta licitação, bem como a qualificação de cada um dos seus membros, observando à
equipe técnica mínima, um engenheiro civil, arquiteto ou profissional equivalente; e um
encarregado de obra.
7.4.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, a proponente, conforme sua
situação, consoante aos ditames do Artigo 31 da Lei 8.666//1993, as seguintes
documentações:
7.4.4.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
comprovando a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 meses da data de apresentação da proposta.
7.4.4.2 Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Por cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante,
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

11/45

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
99 - Ano - Nº 4147

Lençóis

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de encerramento e DHP do
contador emitido para o Balanço.
d) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal do
Brasil, este suprirá os documentos listados acima, letra "c".
e) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
item mediante apresentação de Termo de Abertura ou do último Balanço patrimonial
levantado, conforme o caso.
7.4.4.3 A boa situação financeira da empresa será atestada por contabilista e também
comprovada pela apresentação de laudo contábil, elaborado pelo profissional competente,
de acordo com a Instrução Normativa/MARE n° 5, de 21 de julho de 1995, sendo avaliada
pelos índices de Liquidez Geral (ILC), Endividamento Geral (IEG), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,00:
ILC=

AC
PC

e

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,00:
IEG=

AC =
PC =
ELP
=
AT =

PC +
ELP
AT
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Exigível á Longo Prazo
Ativo Total

7.4.4.4 As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 em qualquer um
nos índices apurados devem comprovar, para fins de habilitação, considerados os riscos
para Administração, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total do serviço.
7.4.4.4.1 Comprovação de capital social ou patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado da obra, será feita mediante apresentação de declaração
firmada pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa, atestando que a
informação foi extraída do balanço do último exercício social já exigível ou através de
certidão expedida pela Junta Comercial, com emissão não superior a 30 (trinta) dias da
abertura do certame (documento a ser apresentado no invólucro habilitação).
7.4.4.5 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedidas pelos cartórios
competentes, com data de emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame.
7.4.4.6 Justificativa dos Índices Contábeis
7.4.4.6.1 - O Balanço Patrimonial retrata a situação econômico-financeira de uma empresa
em data definida no seu instrumento contratual, é composto pelo Ativo, o Passivo e o
Patrimônio Líquido.
7.4.4.6.2 - O Ativo é inerente às aplicações dos Bens e Direitos da entidade Contábil. O
Passivo e o Patrimônio líquido representam as obrigações, ou seja, as origens dos recursos
de terceiros e próprios da sociedade empresária.
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7.4.4.6.3 - Na análise da situação patrimonial de uma empresa, sabe-se que os grupos de
contas estão dispostos obedecendo às duas regras básicas:
a) no Ativo os direitos e os bens estão em grau decrescente de sua liquidez
(conversibilidade mais imediata em dinheiro, conforme o curto, médio ou longo prazo).
b) no Passivo as obrigações são pagas na ordem crescente dos vencimentos (pagamento
mais rápido = curto prazo)
7.4.4.6.4 - Os índices ou quocientes servem de meio para se avaliarem situações
relacionadas com a vida da empresa como liquidez, rentabilidade, lucratividade, capacidade
de pagamento, ciclo operacional etc., fornecendo subsídios embasados no passado, mas
tendo como meta prever o futuro de uma empresa, já que o estado não pode se atirar em
negócios arriscados e aleatórios.
7.4.4.6.5 - O índice de liquidez corrente relaciona de quantos reais dispomos imediatamente
e conversíveis em dinheiro, com relação à dívida de curto prazo (Ativo Circulante). Assegura
que, para cada R$ 1,00 (um real) de dívida de curto prazo (Passivo Circulante) a empresa
dispõe de pelo menos mais de R$ 1,00 (um real) de bens e direitos de curto prazo para
pagar, ou se a empresa negociar todo o seu ativo circulante para cada R$ 1,00 que receber
paga R$ 1,00 com sobra.
7.4.4.6.6 - O índice de liquidez geral serve para detectar a saúde financeira (no que se refere
à liquidez) de curto e longo prazo (Ativo Circulante e Realizável de Longo Prazo) do
empreendimento. Indica que, para cada real de dívidas totais com terceiros (Passivo
Circulante + Exigível de Longo Prazo), a empresa dispõe de mais de R$ 1,00 de bens e
direitos de curto e longo prazo para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de curto e
longo prazo, para cada R$ 1,00 que receber se contrapõe R$ 1,00 com sobra.
7.4.4.6.7 - O índice de Solvência Geral relaciona o Ativo Total com o Passivo Circulante e
Exigível de Longo Prazo, indica que para cada real de dívidas totais com terceiros a
empresa dispõe de mais de R$ 1,00 no ativo total para pagar, ou seja, se negociar o Ativo
Total (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo Permanente).
7.4.4.6.8 - Considerando-se a magnitude do objeto licitado e o prazo exigido para sua
execução e conclusão, os índices escolhidos, demonstram atender, dentro dos limites dos
dispositivos já mencionados da Lei de Licitações, a análise da capacidade financeira da
licitante.
7.4.4.6.9 - Conclui-se, portanto, que pela análise dos índices de liquidez propostos pode-se
constatar que a empresa tem condições de realizar os pagamentos de suas obrigações, cuja
capacidade de pagamento de curto prazo tenderá a ser sensivelmente melhor do que a de
longo prazo, isto pode ser evidenciado pela análise dos índices de liquidez corrente e geral,
que quanto maiores melhores.
7.4.4.7 - Observações:
7.4.4.7.1 - A não apresentação do Balanço Patrimonial da licitante ou da certidão de
regularidade profissional (CRP) do responsável pela sua elaboração implicará na inabilitação
da mesma;
7.4.4.8 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial e a
Demonstração de Resultado, assim apresentados:
7.4.4.8.1 - Sociedades regidas pela Lei nº. 6.404/76 (Sociedade Anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou
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b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
7.4.4.8.2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
b) Fotocópia do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.8.3 - Sociedade criada no exercício em curso: a) Fotocópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.8.4 - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº. 9.317, de 05 de dezembro
de1996;
a) Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
b) Fotocópia do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
7.4.4.9 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.4.5 REGULARIDADE SOCIAL
7.4.5.1 Declaração, de acordo com o ANEXO V, datada e assinada pela empresa, de
atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7° da CF/88, de que não existe no quadro funcional
da empresa de menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou de qualquer menor de dezesseis anos, salvo o contratado na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99).
7.4.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
7.4.6.1 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação
do licitante.
7.4.6.2 Os documentos solicitados a título de habilitação, deverão vir preferencialmente na
sequência deste edital, de modo a facilitar a conferência dos mesmos pela comissão.
7.4.6.3 Declaração de Ausência de Servidor no Quadro Funcional (Anexo X).
7.4.6.4 Declaração para Tratamento Diferenciado (Anexo XI).

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, digitada, preferencialmente em papel
timbrado, contendo a identificação da empresa licitante (razão social, endereço, CNPJ,
telefone e e-mail), sem emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricados todas as páginas,
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datada, assinada e carimbada na última por seu representante legal, e devendo estar
numeradas e encadernados, contendo os seguintes documentos:
a) Carta de apresentação da proposta, preenchida em conformidade com a Planilha,
cronograma físico-financeiro, declarando expressa aceitação das condições deste Edital.
b) Preço global em algarismos e por extenso, observando os valores máximos admitidos;
c) Planilha orçamentária, e demais condições previstas neste edital e seus anexos;
c1) A planilha orçamentária que se refere à alínea anterior deverá também ser apresentada
em mídia digital, formato (XLS), para facilitar a conferência dos valores nela expressos,
contudo, o descumprimento deste requisito não importará em desclassificação da
proponente, que poderá encaminhá-la posteriormente, antes que seja homologado este
certame;
c2) Se houver divergência entre o valor da Planilha e o valor do Cronograma FísicoFinanceiro, a empresa estará automaticamente desclassificada.
d) Cronograma físico-financeiro da obra;
e) Planilha detalhada de composição do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas;
e1) A transcrição dos itens e quantidades constantes da planilha fornecida pela
administração deverá ser feita de forma idêntica, sob pena de desclassificação.
f) Planilha de Composição de Custos Unitários;
f1) A Licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em
conformidade com a planilha orçamentária.
g) Planilha detalhada dos Encargos Sociais dos preços unitários a serem apresentados
pelas licitantes.
h) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de abertura da mesma; entretanto, as propostas que não constarem prazo de validade
expresso, ficarão vinculadas ao prazo estabelecido na Lei 8.666/93;
i) Prazo de execução da obra, conforme planilha e cronograma físico-financeiro da obra.
j) Declaração de que no preço global estão incluídas todas as despesas necessárias à
perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, inclusive folgadores,
encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos
fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para
proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos;
8.2 Os preços cotados terão como data base a do referencial de preços do orçamento.
8.3 Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução do
objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração
e outros, considerando as especificações e composições dos serviços definidas nas
Planilhas orçamentárias e Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas
vigentes.
8.4 O preço máximo admitido para o objeto referente ao certame é o que consta na Planilha
orçamentária constante dos Anexos deste Edital.
8.5 Os trabalhos de engenharia apresentados pelos licitantes que interfiram na proposta
deverão conter além da assinatura do representante da licitante a menção explícita do título
do profissional devidamente habilitado que os subscrever e do número de sua inscrição no
Conselho Competente (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966);
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8.6 As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no
Anexo I, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do
objeto
8.7 Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) em relação ao objeto licitado.
8.8 Planilha e cronograma físico-financeiro com informações divergentes ao anexo
disponibilizado por esta CPL, será automaticamente desclassificada.
8.9 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
8.10 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 art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2001 (TCU, Súmula 254).
8.11 Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
8.12 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006. Neste caso específico, a licitante deverá explicitar os parâmetros
que foram adotados para chegar aos percentuais apresentados, como forma de conferência
por parte da Administração.
8.13 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não
poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento,
conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
8.14 Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço
e não serão aceitos nas composições preços referentes a horas improdutivas;
8.15 A licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha exigidos no referido
edital e/ou apresentar documento em divergência ao que fora solicitado e/ou apresentar
vícios que impactem no cálculo do valor proposto será desclassificada.
9. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO
9.1 A licitação será processada e julgada observadas as seguintes etapas consecutivas:
I. Realização de sessão pública em dia, hora e local designados para recebimento dos
envelopes documentos relativos à habilitação e as propostas de preços, da qual será lavrada
ata circunstanciada;
II. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidas quaisquer retificações
que possam influir no resultado da licitação, ressalvadas aquelas expressamente admitidas
neste Edital, nem admitidos à licitação novos proponentes.
III. Primeiramente se procederá a abertura dos envelopes contendo os documentos de
habilitação dos concorrentes, no dia e horário constante no preâmbulo ou após o
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credenciamento, se houver, na presença dos interessados, quando será realizado o
julgamento de habilitação, sendo devidamente rubricados pelos Licitantes e pela Comissão
Permanente de Licitação.
IV. A seguir, a Comissão de Licitações, exercendo de sua competência, decidirá sobre a
habilitação ou não dos concorrentes, podendo ser considerado automaticamente inabilitado
aquele que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos.
V. Será devolvido o envelope de proposta, ainda lacrado, à empresa que for inabilitada; caso
haja recurso, respeitar-se-á o prazo devido para tal procedimento.
VI. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, poderá suspender a reunião para
análise dos documentos de habilitação ou proceder diligências sobre aspectos apontados
pelos interessados ou considerados fundamentais pela própria Comissão para dirimir
dúvidas.
VII. Ato contínuo, a Comissão de Licitações abrirá os envelopes de proposta de preços, que
serão rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes. Será verificada a
conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e as especificações do
edital promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
VIII. A comissão de licitação julgará e classificará as propostas, ordenando-as de forma
crescente, segundo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL proposto para o total de serviços
previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital.
9.2 Ficam estabelecidos, como critérios de julgamento das propostas, as condições de
MENOR PREÇO GLOBAL, relativos ao objeto do presente Edital, na escolha da proposta
mais vantajosa para o Município de Lençóis-BA;
9.3 Em caso de empate de duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no parágrafo 2°
do artigo 3° da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público.
9.4 Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atenderem às exigências do presente Edital; quer por omissão, quer por
discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas
partes essenciais, de modo a ensejar dúvidas.
b) Apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou, ainda, incompatíveis com
os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme Art. 44, parágrafo 3°, da
Lei n° 8.666/93, de acordo com a Planilha de Preços;
c) Apresentarem cotação parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
d) Contiverem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
9.4.1 Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem os valores orçados pela
Administração constante no Edital desta Licitação.
9.4.2 Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente
inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para obras e serviços de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
9.5 Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
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referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da
correspondente proposta.
9.6 Não cabe desistência de proposta durante o processo licitatório, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.7 A PML poderá desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por
despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de
outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade jurídica,
financeira, técnica ou administrativa.
9.8 Ocorrendo a desclassificação de todas as propostas ou a inabilitação de todos os
licitantes, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de outras propostas ou nova documentação, nos termos dos termos do artigo
48, § 3° da lei 8.666/93.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITAÇÃO
10.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatório estarão sujeitos à interposição
de recurso, nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituição Federal, que deverá ser protocolado no endereço mencionado no preâmbulo
deste Edital.
11 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O
CONTRATO
11.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Comissão
Permanente de Licitação encaminhará os autos a Prefeita Municipal, para fins de
adjudicação e homologação da Licitação.
11.2 Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, cujo prazo de execução da obra, será contado da data da
emissão da ordem de serviço, cuja vigência será de acordo com a execução prevista no
Cronograma.
11.3 O licitante vencedor, como condição para assinatura do Contrato, deverá prestar
garantia, no valor de 5 % (cinco por cento) do valor do mesmo, em uma das modalidades
constantes no artigo 56, parágrafo 1° da Lei 8.666/1993, quais sejam:
1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
2. seguro-garantia;
3. fiança bancária.
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12. DO TERMO DE CONTRATO
12.1
Após a HOMOLOGAÇÃO da licitação, em sendo realizada a contratação,
deverá ser firmado Termo de Contrato, prorrogável nas formas dos Artigos 57, § 1° e
79, §5º da Lei n° 8.666/93.
12.2
O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 02
(dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
12.2.2 O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita
pela Administração.
12.3
Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta
“online” para verificação da regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária.
12.3.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua
situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.
12.4
Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente,
recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta
vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

13.
DO REAJUSTE
O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de
Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA
CONTRATADA.
§1° - Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial
de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
§2° - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n°
4.320/64 e alterações posteriores;
§3° - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a
diferença para emissão "a posteriori", quando da disponibilidade do índice definitivo, para
acerto na fatura seguinte, sem reajustes.
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14. DAS PENALIDADES:
14.1 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".
§ 1° As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si,
mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso
de rescisão.
14.2 A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três)
advertências, quando então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato
mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
14.3 As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão
computadas para o fim previsto no item 9.2 9.4 A multa moratória será calculada do
momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez
por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa
cominatória de 10% (dez por cento).
14.4 Poderá a Administração unilateralmente, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir
o Contrato em razão do atraso.
14.5 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução do contrato;
14.6 Poderá também ser aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato
quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da
CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim
como no caso de a obra for paralisada sem autorização da PML;
14.7 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução
do Contrato, para entender rescindido o Contrato.
14.8 As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das cláusulas de reajuste.
14.9 Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração,
poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades
previstas.
14.10 Se os danos restringirem-se à Administração Contratante, será aplicada a pena de
suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
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14.11 Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a
pena de Declaração de Inidoneidade.
14.12 Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a CPL submeterá sua decisão ao
Secretário Municipal de Obras, a fim de que, se confirme.
§ 1° Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário
Municipal de Obras, competirá a PML, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
§ 2° Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste
Edital, competirá a PML proceder com o registro da ocorrência no seu Cadastro de
Fornecedores e no SICAF, em campo apropriado.
14.13 A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Prefeitura
Municipal de Lençóis.
14.14 Poderão ser declaradas inidôneas, ou receberem a pena de suspensão, as empresas
ou profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
II. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
III. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
da prática de atos ilícitos.
15. CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
15.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer
indenização os seguintes casos:
I. O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
II. A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos serviços no
prazo estipulado.
III. Atraso injustificado no início dos serviços;
IV. Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a PML;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da Prefeitura
Municipal de Lençóis, que deverá aprovar o Contrato de subempreitada assinado entre a
Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93.
VI. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas nas formas do § 10 do art. 67,
da Lei no 8.666/93;
VIII. Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
IX. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a
Juízo da Prefeitura Municipal de Lençóis-BA, prejudique a execução do Contrato;
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15.2. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeita Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
15.3 O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação
conferida pela Lei 9.854/99.
Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da
mesma Lei, se for o caso.
16. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E
DO RECEBIMENTO:
16.1 A Prefeitura Municipal de Lençóis-BA designará, formalmente, o servidor responsável
pelo acompanhamento "in loco" da execução dos serviços, que será responsável pela
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 02 (dois) dias úteis, e pelo
recebimento dos serviços através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, que
comprove a adequação do objeto aos termos deste Contrato, sem o que não será permitido
qualquer pagamento.
16.2 A fiscalização da PML terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas
atribuições.
16.3 É vedado á PML e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por
ela indicados.

17 DO PAGAMENTO
17.1 O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do
objeto e os materiais empregados.
17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
17.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.
17.3.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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.
17.4
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
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servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro
executada.
17.5
Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
17.5.1 não produziu os resultados acordados;
17.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida; ou
17.5.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada.
17.6
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela Contratada.
17.7
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária.
17.8
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.9
Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.
17.10
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
17.11
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
17.12
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
17.13
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
17.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

18

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
18.1
Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na
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execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não
mantiver a proposta;
18.2
A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
18.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
18.2.2 multa moratória de até 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 45
(quarenta e cinco) dias;
18.2.2.1 em se tratando de inobservância do prazo fixado para
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação),
aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que
o atraso superior a 10 (dez) dias autorizará a Administração contratante a
promover a rescisão do contrato;
18.2.2.2 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão
consideradas independentes entre si.
18.2.3 multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total do objeto;
18.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
18.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
18.2.5 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 Contratante
pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão
do subitem anterior;
18.3
A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
18.4
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.
18.5
A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
18.6
Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993,
a Contratada que:
18.6.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.6.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.6.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
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18.7
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 nº 8.666, de 1993.
18.8
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.
18.9
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
18.9.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
18.10
As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.

19 DAS PROPOSIÇÕES GERAIS
19.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das
disposições desta Tomada de Preços;
19.2 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e
proposta exigidas e não apresentadas na reunião de recebimento;
19.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas
ou quaisquer outros documentos;
19.4 Só terá direito a usar a palavra, rubricar as propostas e apresentar reclamações ou
recursos, assinar atas e o contrato, os licitantes ou seus representantes, os membros e
Gerente de Assuntos Jurídicos da Comissão de Licitações;
19.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão
admitidos à licitação os participantes retardatários;
19.6 A empresa vencedora da presente licitação, se desistir de fornecer o serviço licitado,
poderá, a critério da Administração, ser suspensa do direito de licitar, pelo prazo de 02 (dois)
anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis;
19.7 A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinar o contrato,
sob pena da perda do direito objeto desta licitação;
19.8 A Prefeita fica assegurado o direito de, no interesse do Município, revogar ou anular a
presente Licitação, sem que caiba aos licitantes quaisquer direitos a reclamação ou
indenização;
19.9 Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações;
19.10 O presente Edital poderá ser retirado no site da Prefeitura Municipal de Lençóis - BA
(https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial).
19.11 Anexos a este Edital:
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Anexo I: Planilhas, projetos, cronogramas (disponível no site
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial);
Anexo II: Modelo de Credenciamento;
Anexo III: Declaração de conhecimento dos locais e condições;
Anexo IV: Declaração de disponibilidade dos equipamentos mínimos;
Anexo V: Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da CF/88;
Anexo VI: Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
Anexo VII: Minuta de Contrato.
Anexo VIII: Atestado de Visita Técnica.
Anexo IX: Declaração para Visita Técnica.
Anexo X: Declaração de Ausência de Servidor no Quadro Funcional.
Anexo XI: Declaração para Tratamento Diferenciado.

do

município:

Lençóis - Bahia, 03 de maaio de 2022.

Katiuskariza Damasceno Teles
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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ANEXO I: PLANILHAS, PROJETOS, CRONOGRAMAS (DISPONÍVEL NO SITE DO
MUNICÍPIO: https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial);

Planilhas, Projeto, Cronogramas e Planilha de BDI, necessários à elaboração das propostas
encontram-se compactados e disponibilizados, juntamente com o Edital, demais
documentação encontra-se disponível para gravação em CD caso seja necessário.
O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente no Setor de
Licitações e Contratos, localizado na Praça Nossa Senhora da Vitória, 01 - Centro, via
impresso de segunda a sexta-feira das 08 às 12hs, na sede da PML, – Lençóis/BA.
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ANEXO II: MODELO DE CREDENCIAMENTO;

Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa _______________ ,
inscrita no CNPJ sob o n°__________ vem pela presente, informar a V.Sa , que o(a) Sr°.(a )
_____________ , Carteira de Identidade n° ____ e CPF n°_______ é pessoa autorizada a
representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização da
Tomada de Preços em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos,
requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

LOCAL E DATA Assinatura Identificável (nome do representante da empresa)

Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para
a outorga, bem como o original da Carteira de Identidade do Credenciado.
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ANEXO III: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES;
Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser
executada a obra de________________, conforme estipulado no edital de Tomada de
Preços 007/2022 reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de
qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição
(reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS;

Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

1 DECLARO possuir EQUIPAMENTOS MÍNIMOS necessários para a execução do objeto do
Edital, bem como DECLARO que eles serão disponibilizados adequadamente, conforme o
cronograma de execução.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

DISCRIMINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO V: DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88;
Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n°_________________ ,
por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)___________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n° _______e do CPF n°_________________,
DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei
n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de
aprendizes.
LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO VI: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES;
Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa______________________, inscrita no CNPJ nº_________________, com sede
na ________________________, por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade Registro
Geral nº_________SSP_____ e do CPF nº_______________________, residente e
domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP,
Telefone(xx)xxx,
DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação
pública, QUE até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA
HABILITAÇÃO;
DECLARA para fins de participação na Tomada de Preços nº 0xx/2021, não existirem fatos
supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem
como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou
contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Lençóis;
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar
com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para
licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.
Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração,
pelo prazo de vigência do contrato a ser firmada nesta licitação, bem como a obrigação de
manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de
vigência.
LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO VII: MINUTA DE CONTRATO.
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS n° xxxxx/2022
O Município de Lençóis, Estado da Bahia adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 14.694.400/0001-59, com sede a Praça Nossa Senhora da Vitória, n° 01,
Centro, Lençóis, Estado da Bahia, representada legalmente pelo Prefeita Municipal,
Vanessa dos Anjos Teles Senna, brasileira, Administradora, CPF/ n°_____e RG nº______
residente e domiciliado nesta cidade de Lençóis/Ba, e a Empresa__________________ ,
doravante denominada CONTRATADA, com sede_________ (endereço completo), inscrita
no CNPJ/ MF sob o n°_________ neste ato representado pelo (condição jurídica do
representante) Sr.__________________________________, ____________, ________,
____________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) ajustam o presente
CONTRATO de obras e serviços, por execução indireta, nos termos das Leis n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e suas alterações, de acordo com os termos do Processo de n°
xxxxx/2021 e Procedimento Licitatório Tomada de Preços xxxx/2022, parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a Proposta apresentada
pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela
estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas
Cláusulas seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 A presente licitação na modalidade de Tomada de Preços tem por objeto a Contratação
de empresa para executar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme Planilhas,
Projetos e Cronogramas em anexo.
1.2 As despesas decorrentes da execução dos serviços objeto desta licitação serão
custeadas pelo orçamento destinado à Secretaria Municipal de xxxx para o exercício de
2022, por meio das seguintes Fontes de Recurso: xxxxxxx – xxxx- - xxxxxx- xxxxxxx
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. Fica estabelecida a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço
global, julgada pelo menor preço Global, nos termos do art. 10, inciso II, "a" da Lei n°
8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. Pelo serviço aqui ajustado, a Contratante pagará a Contratada, a importância de R$
____________(valor numérico) __________________(valor por extenso), conforme
detalhamento constante do Anexo – Planilha Orçamentária, parte integrante a Tomada de
Preços xxx/2022.
3.2. O pagamento será efetuado pela Contratante APÓS A CONCLUSÃO DE CADA
ETAPA PREVISTA NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, no prazo de 30 (trinta) dias,
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contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do
objeto e os materiais empregados.
3.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do
art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3.4. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir.
3.4.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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.
3.5. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada.
3.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
3.6.1.
não produziu os resultados acordados;
3.6.2.
deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida; ou
3.6.3.
deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
3.7. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pela Contratada.
3.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária.
3.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
3.10. Constatando-se situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.
3.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal e trabalhista quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
3.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
contratada a ampla defesa.
3.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.
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3.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
3.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE:
4.1 O valor do contrato será fixo, porém poderá ser reajustado anualmente mediante
requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data
limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice INCC (Índice Nacional de
Custos da Construção) ou outro que vier a substituí-lo, e afetará exclusivamente as
etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso NÃO DECORRA DE CULPA DA
CONTRATADA..
§1° - Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser
aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial
de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
§2° - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente ao estabelecido na Lei n°
4.320/64 e alterações posteriores;
§3° - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a
diferença para emissão "a posteriori", quando da disponibilidade do índice definitivo, para
acerto na fatura seguinte, sem reajustes.
CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO:
5.1 A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o último, o recolhimento dos tributos incidentes, relativo ao faturamento
do mês imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberação deste vinculada à apresentação do citado documento, devidamente autenticado.
5.2 A PML exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de execução dos
serviços e assim sucessivamente, cópias das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS
relativas ao mês imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovação da quitação.
5.3 As Guias mencionadas no item 4.3, deverão demonstrar o recolhimento individualizado
especificamente para o presente Contrato.
5.4 A PML poderá solicitar, a qualquer tempo, as folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execução dos serviços.
5.5 Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a
Contratada apresentar a Certidão Negativa dos Órgãos competentes, relativas ao INSS,
FGTS e ISS.
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CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO CONTRATO:
6.1 O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de xx (xxxx) meses, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes,
consubstanciada em Termo Aditivo.
§ 1º. O prazo para conclusão das obras é de xx (xxx) meses, contados a partir da data de
emissão da Ordem de Início dos Serviços.
§ 2º. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as
condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei nº.
8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1 Compete à Contratada:
I. Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;
II. Não proceder a Subcontratação do objeto, salvo autorização expressa da contratante.
III. Fornecer à PML caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de
executar o objeto contratado, indicando o n° da carteira de trabalho, a data da contratação e
do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado;
IV. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista,
previdenciária;
V. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando
necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem
como a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer
motivo estejam envolvidos com os serviços objeto do presente Contrato;
VI. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do
recebimento da fatura;
VII. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura
apresentada a PML, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à
fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação
do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas
obrigações não cumpridas pelas subcontratadas.
VIII. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível,
criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa
decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.
IX. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
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X. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da obra
contratada, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo
rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela PML;
XI. Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo
dando ciência a PML, respondendo integralmente por sua omissão;
XII. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao património da PML, por pessoas
integrantes de suas equipes de trabalho;
XIII. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
XIV. Manter permanentemente, em tempo integral, nas obras e/ou serviços um engenheiro
responsável ou corresponsável pela execução da obra nos termos da Lei n° 6.496/77, com
poderes para representar a CONTRATADA junto a PML, podendo resolver os problemas
referentes aos serviços contratados.
XV. Reforçar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou serviços, se ficar constatada
insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;
XVI. Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos
necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista; o equipamento
deve ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento;
XVII. Retirar do local da obra e/ou serviço todo e qualquer material que for rejeitado em
inspeção feita pela PML.
XVIII. Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a
proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega á Contratante;
XIX. Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço de sua responsabilidade,
independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;
XX. Desmanchar e refazer, sem ônus para a PML, os serviços não aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço
à vista das especificações respectivas;
XXI. Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações
provisórias, limpeza e remoção de todo material indesejável;
XXII. Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar
os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este
aumento do equipamento para recuperação do tempo perdido;
XXIII. Permitir e facilitar á PML a inspeção ao local da obra e/ou serviço em qualquer dia e
hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os
serviços contratados;
XXIV. Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em propriedades de
terceiros, sem antes certificar-se de que a PML já está devidamente autorizada pelos
respectivos proprietários, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e
quaisquer danos a que seu procedimento der causa;
XXV. A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis n°s 5.194, de
24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções n°s 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84,
do CONFEA. A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo
encaminhamento á PML da via da A.R.T. destinada ao Contratante;
EDITAL – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

37/45

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
125 - Ano - Nº 4147

Lençóis

XXVI. O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo à PML o fornecimento dos
projetos e das normas de serviço.
XXVII. Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra
apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e
expressa autorização da PML.
XXVIII. Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da
obra contratada.
XXIX. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e
municipal.
XXX. Além da organização da equipe de segurança, prever recursos para socorro imediato e
para a remoção de eventuais acidentados ao ambulatório e/ou hospital.
7.2 A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção
dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal Lençóis, até que seja feita a
regularização.
7.3 Compete à Contratante:
I. Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato;
II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es)
responsável(is).
CLÁLSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO MEIO AMBIENTE:
8.1 A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e
segurança.
8.2 A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para a PML, pela completa
desmobilização de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a execução dos
serviços, bem como pela recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela adequada
gestão dos resíduos (coleta, armazenamento e destinação) por ela gerados na obra;
8.3 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração:
a) recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha
ocorrido, nos termos definidos pelo órgão fiscalizador;
b) as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do
que disposto neste Contrato.
c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações previstas nesta
Cláusula, se suportados pela PML, serão descontados dos pagamentos devidos à
CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para
tanto o instrumento como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:
9.1 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
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a) Advertência;
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
c) Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) Suspensão para contratar com a Administração;
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em toda a
Federação, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c".
§ 1° As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si,
mas poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso
de rescisão.
9.2 A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três)
advertências, quando então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação
das penalidades cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato
mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
9.3 As advertências, quando seguidas de justificativa aceita pela Administração, não serão
computadas para o fim previsto no item 9.2 9.4 A multa moratória será calculada do
momento em que ocorreu o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez
por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa
cominatória de 10% (dez por cento).
Poderá a Administração unilateralmente, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o
Contrato em razão do atraso.
9.5 Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de
execução do contrato;
9.6 Poderá também ser aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato
quando os trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem
dificultados, inclusive quando forem omitidas informações de responsabilidade da
CONTRATADA referentes à execução contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim
como no caso de a obra for paralisada sem autorização da PML;
9.7 A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução
do Contrato, para entender rescindido o Contrato.
9.8 As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos
termos das cláusulas de reajuste.
9.9 Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração,
poderá a Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades
previstas.
9.10 Se os danos restringirem-se à Administração Contratante, será aplicada a pena de
suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
9.11 Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a
pena de Declaração de Inidoneidade.
9.12 Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a CPL submeterá sua decisão ao
Secretário Municipal de Obras, a fim de que, se confirma.
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§ 1° Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário
Municipal de Obras, competirá a PML, por intermédio de sua autoridade competente, decidir
sobre a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
§ 2° Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste
Edital, competirá a PML proceder com o registro da ocorrência no seu Cadastro de
Fornecedores e no SICAF, em campo apropriado.
9.13 A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Prefeitura Municipal
de Lençóis.
9.14 Poderão ser declarados inidôneos, ou receberem a pena de suspensão, as empresas
ou profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei n° 8.666/93:
I. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
II. Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
III. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
da prática de atos ilícitos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
10.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer
indenização os seguintes casos:
I. O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos;
II. A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos serviços no
prazo estipulado.
III. Atraso injustificado no início dos serviços;
IV. Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a PML;
V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da Prefeitura
Municipal de Lençóis, que deverá aprovar o Contrato de subempreitada assinado entre a
Contratada e a Subcontratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93.
VI. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas nas formas do § 10 do art. 67,
da Lei no 8.666/93;
VIII. Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
IX. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a
Juízo da Prefeitura Municipal de Lençóis-BA, prejudique a execução do Contrato;
10.2. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeita Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
10.3 O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação
conferida pela Lei 9.854/99.
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Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e
condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da
mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO
RECEBIMENTO:
11.1 A Prefeitura Municipal de Lençóis-BA designará, formalmente, o servidor responsável
pelo acompanhamento "in loco" da execução dos serviços, que será responsável pela
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 02 (dois) dias úteis, e pelo
recebimento dos serviços através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, que
comprove a adequação do objeto aos termos deste Contrato, sem o que não será permitido
qualquer pagamento.
11.2 A fiscalização da PML terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA
colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas
atribuições.
11.3 É vedado á PML e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados
da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1 A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as
partes, reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração
Pública.
12.2 Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Lençóis, do Estado da Bahia, para dirimir qualquer dúvida
ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em cinco vias de igual teor e forma,
para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais.
Lençóis/BA, xx de xxxxxxxxxxxx de 2022.
MUNICIPIO DE LENÇÓIS
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHA:
1ª _______________________

2ª ________________________
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ANEXO VIII: ATESTADO DE VISITA TÉCNICA.
Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

Atestamos, por meio do presente, que o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de
identidade n.º xxxxxxxxx – SSP-xxx, Registro no CREA sob o nº xxxxxxxxx, responsável
técnico da empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, FUNÇÃO-xxxxxxxxxxx, compareceu aos locais de
execução do objeto determinado na Licitação na modalidade Tomada de Preços 007/2022,
realizando vistoria "in loco" e obtendo, assim, todas as informações necessárias ao perfeito
conhecimento do objeto do certame e, consequentemente, para a elaboração de sua
proposta.

LOCAL E DATA
Identificação e assinatura do Responsável do Licitante.
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ANEXO IX: DECLARAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA.
Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, por seu
representante legal, abaixo assinado, declara, que os custos propostos cobrem quaisquer
despesas decorrentes da execução da obra, tendo obtido todas as informações necessárias
para a elaboração da proposta e execução do contrato, referente a Licitação na modalidade
Tomada de Preços 007/2022 , responsabilizando-se por possíveis custos adicionais que por
ventura possam existir em decorrência da ausência da visita técnica.
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ANEXO X: DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR NO QUADRO FUNCIONAL
Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:

A empresa _xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, CNPJ/MF nº _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_, por seu
representante legal, abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e em atendimento ao
previsto na Tomada de Preços n° ___/2022, que não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de Empresa Pública ou de Sociedade de Economia
Mista, conforme art. 9º, III da Lei no 8666/93.
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ANEXO XI: DECLARAÇÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO
Tomada de Preços 007/2022
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
LENÇÓIS/BA
OBJETO:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de
que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a
definida no art. 86.
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I
Quadro de Composição do BDI 1
Nº TC/CR
0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITRA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NO POVOADO TANQUINHO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
Sim

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

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

5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

4,67%

-

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,74%

-

0,32%

0,40%

0,74%

R

0,97%

-

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,21%

-

1,02%

1,11%

1,21%

L

8,61%

-

6,64%

7,30%

8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

CPRB

4,50%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI PAD

23,94%

OK

19,60%

20,97%

24,23%

BDI COM desoneração

BDI DES

30,15%

OK

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

BDI.DES =

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

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 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 COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração
Pública.
Observações:

LENÇÓIS/BA
Local

terça-feira, 12 de abril de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome:
Título:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Responsável Tomador
Nome:
Cargo:

27.476 v007 micro

1
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ÁREAS COM LARGURAS VARIADAS SÃO CALCULADAS COM O COMANDO "POLYLINE" E "LIST" DO AUTOCAD.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS - BA

QUADRO DAS VIAS - TANQUINHO

LARGURA (m)

ÁREA DE
PAVIMENTAÇÃO (m²)

TIPO DE
PAVIMENTAÇÃO

PASSEIO (m³) COM
DESCONTO DE
INTERSEÇÕES L=1.20
m / E=6 cm

PASSEIO A ABATER - ÁREA
DAS RAMPAS, PISO TATIL E
INTERSEÇÕES (m²)

MEIO FIO (m)

1119,94

VAR

1.363,46

TSD

160,54

12,24

2.239,88

TRAVESSA JOÃO CURAL

98,69

VAR

494,44

TSD

13,48

12,24

197,38

RUA ADALMINIO CRUZ

225,52

VAR

1.519,04

TSD

31,01

24,48

451,04

TRAVESSA ADALMINIO CRUZ

159,96

VAR

1.103,74

TSD

21,57

24,48

319,92

RUA MANOEL MODESTO

131,70

VAR

898,57

TSD

18,23

12,24

263,40

TRAVESSA MANOEL MODESTO

143,90

VAR

1.027,71

TSD

19,99

12,24

287,80

TOTAL

1.879,71

-

6.406,96

NOME DE RUAS

COMPRIMENTO
(m)

RUA JOÃO CURAL

-

6.406,96

TOTAL

264,80

97,92

3.759,42

264,80

97,92

3.759,42

PLACAS DE SINALIZAÇÃO
RUA

PLACAS DE
IDENTIFICAÇÃO DE
RUA

PLACAS
SINALIZAÇÃO
VERTICAL

RUA JOÃO CURAL

2,00

2,00

OBS:ÁREAS COM LARGURAS VARIAVÉIS CALCULADAS ATARVÉS DO COMANDO LIST-AUTOCAD

ÁREA DO PASSEIO=

4.413,38

m2
incluso na limpeza

2,00

TRAVESSA JOÃO CURAL

2,00

pintura horizontal

comp x 0,10 m

187,97
m2

RUA ADALMINIO CRUZ

2,00

2,00

TRAVESSA ADALMINIO CRUZ

2,00

2,00

RUA MANOEL MODESTO

2,00

1,00

TRAVESSA MANOEL MODESTO

2,00

2,00

TOTAL

12,00

11,00
PISO TÁTIL NA ÁREA DAS
RAMPAS

QUADRO DE RAMPAS COM PISO TATIL
RUA

QUANTIDADE

(m²)

RAMPAS* (m²)

PISO TATIL (m²)

RUA JOÃO CURAL

2,00

6,12

12,24

1,95

TRAVESSA JOÃO CURAL

2,00

6,12

12,24

1,95

RUA ADALMINIO CRUZ

4,00

6,12

24,48

TRAVESSA ADALMINIO CRUZ

4,00

6,12

24,48

3,90

RUA MANOEL MODESTO

2,00

6,12

12,24

1,95

TRAVESSA MANOEL MODESTO

2,00

6,12

12,24

1,95

TOTAL

16,00

-

97,92

15,60

RUA
RUA JOÃO CURAL
TRAVESSA JOÃO CURAL
RUA ADALMINIO CRUZ
TRAVESSA ADALMINIO
CRUZ
RUA MANOEL MODESTO
TRAVESSA MANOEL
MODESTO
TOTAL

ÁREA DE
IMPRIMAÇÃO(M2)/
PAVIMENTAÇÃO
CAPA SELANTE
(m²)

BASE(E=20 CM)

3,90

TRANSPORTE DE
ASFALTO CBUQ COM
MATERIAL
5 CM(M3)
ASFÁLTICO 68,30
KM-(TXKM)
68,17
11174,92
24,72
4052,43
75,95
12450,05

TRANSPORTE (M3XKM)
ATÉ 30 KM

TRANSPORTE (M3XKM) DMT
EXCEDENTE A 30 KM(38,30
KM)

2045,19
741,66
2278,56

2611,03
946,85
2908,96
2113,66

1.363,46
494,44
1.519,04

1.363,46
494,44
1.519,04

272,69
98,89
303,81

1.103,74

1.103,74

220,75

55,19

9046,25

1655,61

898,57

898,57

179,71

44,93

7364,68

1347,86

1720,76

1.027,71

1.027,71

205,54

51,39

8423,11

1541,57

1968,06

6.406,96

6.406,96

1.281,39

320,35

52.511,44
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CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS/BA
POVOADO TANQUINHO

TOTAL

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO
COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

REGULARIZAÇÃO
DO SUBLEITO

LIMPEZA DA
OBRA

M²

M²

M²

M²

M

6.406,96

6.406,96

6.406,96

4,50

3.759,42

PLACA DA OBRA
SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO
(3,0 M X 1,5 M)
/COMPRIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO
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UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NO DISTRITO DE
TANQUINHO
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS-BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES

Jorge Brandão
Engenheiro Civil
CREA/BA 24.721D

Salvador- BA
DEZ 2021
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1-APRESENTAÇÃO

Esta obra tem como objetivo a execução de serviços de pavimentação
em TSD com drenagem superficial de águas pluviais das ruas( RUA
DA BAIXINHA, TRAVESSA JOÃO CURAL, RUA ADALMINIO
CRUZ,
TRAVESSA ADALMINIO CRUZ, RUA MANOEL
MODESTO, TRAVESSA MANOEL MODESTO).
2-ASPECTOS GERAIS

A cidade de Lençóis surgiu em meados do século XIX
com a descoberta de muitas jazidas de diamantes na região da
cidade de Mucugê. A tradição oral, levantada não se sabe por
quem, dá conta de que, por volta de 1844 um personagem, de
existência não confirmada, chamado Casusa Prado e o seu
escravo teriam vindo do Mucugê para descobrirem diamantes.

Localização
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Novo Triunfo é um pequeno município brasileiro do estado da
Bahia. Foi fundado em 1989. Sua população em 2019 era estimada
em 15 440 habitantes. Localiza-se a 360 km da capital, Salvador.
Seus povoados mais conhecidos são: Lagoa do Badico, Lagoa do
Barro, Ouricuri, Pedra Furada, Pedra Branca, Cariri, dentre
outros. Wikipédia
Área: 217.894 km²
População total (IBGE/2019): 15 440 hab
Prefeito(a): Matheus Barros de Santana (Matheus Bob)
(Progressistas, 2021 – 2024)
IDH (PNUD/2010): 0,554 — baixo
Municípios limítrofes: Antas, Cícero Dantas, Jeremoabo, Sítio do
Quinto, Euclides da Cunha e Canudos
Distância até a capital: 360 km

Clima
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes
ao período de 1961 a 1962, 1964 a 1970 e a partir de 1973, a
menor temperatura registrada em Lençóis foi de 6,8 °C em 11 de setembro
de 1981 e 22 de julho de 1991,[6] e a maior atingiu 40,0 °C em 7 de
dezembro de 2019.[7] O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi
de 178,5 milímetros (mm) em 21 de março de 1997. Outros grandes
acumulados iguais ou superiores a 150 mm foram: 171,6 mm em 2 de
outubro de 1976, 171,5 mm em 15 de dezembro de 1977 e 159,8 mm em
20 de novembro de 1980.[8] Março de 1997, com 814,7 mm, foi o mês de
maior precipitação.[9]

3-PROJETO GEOMÉTRICO
O objetivo principal deste projeto é o estabelecimento das
características técnicas do sistema viário sob enfoque, para definição da
geometria das vias tanto em planta como em perfil e a obtenção de traçados
regulares em harmonia com a morfologia local, em particular com a
ocupação já existente. Todo detalhamento nesta fase, apoiou-se no
levantamento semi-cadastral da sede.
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Na elaboração do projeto preservou-se o alinhamento das ruas
existentes evitando-se interferir em construções de postes, ocorrendo
desta forma, uma adaptação do projeto a situação atual das vias,
efetuando-se pequenas correções em planta com o objetivo de
melhorar as condições de conforto e segurança para o usuário.
Foi também considerado neste projeto a preservação do greide
existente, evitando-se assim uma movimentação de terra exagerada, ou
seja, as vias a serem pavimentadas não precisam de nenhum tipo de
corte exagerado de terra, apenas uma pequena regularização com
reaproveitamento deste solo.
Todo o escoamento das águas pluviais será feito aproveitando
totalmente a seção transversal das vias, ou seja, devido à topografia
acidentada do bairro não consideramos a captação através de coletor
isto porque dificilmente as vias que serão calçadas acumulará água de
chuva.
A definição da geometria do sistema e sua caracterização foram
adotadas através dos elementos básicos tais como: raios, declividade e
largura da plataforma. Os serviços foram desenvolvidos de acordo com
a seguinte ordenação:
x Lançamento em planta de acordo com a configuração geométrica do
arruamento existente;
x Cálculo do estaqueamento e dos elementos geométricos das curvas
no eixo, para lançamento nas plantas;
x Desenho em planta dos elementos definidores do sistema referentes
no eixo, tais como: raios, cotas, larguras de plataforma, declividades
transversais, etc;
x Elementos de locação;
x Fornecimento dos parâmetros definidos das curvas e sua correta
localização.
Como foi dito anteriormente, os greides ficaram colocados no
terreno natural para evitar movimentos de terra exagerados.

4-PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
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Um pavimento consiste numa estrutura construída sobre uma área
terraplenada com a finalidade precípua de melhorar as condições de
trafegabilidade sobre a mesma. Isto consiste basicamente de:
x Suportar as cargas superficiais do tráfego, transmitindo-as e
dispersando-as em profundidades, a níveis admissíveis para cada
estrato existente ou projetado;
x Proporcionar conforto e segurança aos usuários pela rolagem suave
dos pneumáticos, sobre superfície de aspereza adequada. Isto
provocará redução acentuada no consumo de combustíveis e danos
ao veículo;
x Resistir aos esforços horizontais (desgastes), levando a superfície de
rolamento a uma vida útil mais longa, permitindo uma
trafegabilidade contínua no sistema viário, mesmo durante os
períodos chuvosos.
Na definição do tipo de pavimento a ser empregado, foi dada grande
importância ao seu custo, à disponibilidade de material na região e à
oferta de mão-de-obra capacitada para a sua execução. Procurou-se
também adotar um tipo de pavimento que não definisse muito daquele
existente na cidade, porém, visando o cumprimento da norma vigente
de acessibilidade, houve a necessidade de algumas vias serem
executadas com piso compartilhado (executado com piso
intertravado).
Face ao exposto, projetou-se o pavimento com asfalto em Tsd e=5 cm com
meio fio tipo econômico e passeios em concreto desempolado com
espessura de 6 cm.

5-ESPECIFICAÇÕES
As Especificações Técnicas a seguir têm o objetivo de nortear a
execução dos serviços previstos no Projeto Pavimentação em TSD.
5.1 Serviços Preliminares
5.1.1– Placa de Obra
Recomendações:
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A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando
rigorosamente às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e
logotipos do modelo apresentado pela prefeitura.
Procedimento de Execução:
A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18 e pintada com tinta a
óleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm
e pontaletes de 3” x 3”.
Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado
(m²).
5.2. Pavimentação
5.2.1 – Locação de ruas com equipamento topográfico
Recomendações:
Locação e nivelamento do terreno das obras e serviços de pavimentação.
Procedimento de Execução:
A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou
estação total.
Deverá ser executado a locação e o nivelamento da obra de acordo com
a planta de situação.
Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de
quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições
encontradas no local.
A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o
executante, obrigação de proceder por sua conta e nos prazos contratuais,
às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a
juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e
penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato.
Medição:
Para fins de recebimentos, a unidade de medição é o metro quadrado
(m²).
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5.2.2 – Regularização de subleito e compactação com 20 cm de
espessura
Recomendações:
A operação de regularização do sub-leito se dará dentro da faixa de
domínio da via, respeitando-se os limites do estaqueamento e offsets.
Procedimento de execução regularização:
a) Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o
nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da superfície existente
(camada final de terraplenagem) com as cotas previstas no projeto;
b) Após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a
escarificação, até 0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do
material escarificado até a cota estabelecida;
c) Caso seja necessária a importação de materiais, os mesmos devem ser
lançados preferencialmente após a escarificação, efetuando-se então uma
nova operação de espalhamento. As raízes, blocos de pedra com diâmetro
superior a 76mm e outros materiais estranhos, devem ser removidos;
d) Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o
excesso em locais que não causem prejuízo ao meio ambiente, à drenagem
ou às obras de arte ou em locais a serem indicados pela Fiscalização;
Procedimento de execução da escarificação:
a) Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o
nivelamento geométrico, comparando-se as cotas da superfície existente
(camada final de terraplenagem), com as cotas previstas no projeto;
b) Após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a
escarificação, até 0,20m abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do
material escarificado até a cota estabelecida;
c) Caso seja necessária a importação de materiais, os mesmos devem ser
lançados preferencialmente após a escarificação, efetuando-se então uma
nova operação de espalhamento. As raízes, blocos de pedra com diâmetro
superior a 76mm e outros materiais estranhos, devem ser removidos;
d) Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o
excesso em locais que não causem prejuízo ao meio ambiente, à drenagem
ou às obras de arte ou em locais a serem indicados pela Fiscalização;
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e) Operações de corte ou aterro que excedam o limite de 0,20m, devem ser
tratados como itens de terraplenagem.
Procedimento de execução compactação:
a) Após a correção da umidade, a camada deve ser conformada pela ação
da motoniveladora e em seguida liberada para a compactação;
b) O equipamento de compactação utilizado deve ser compatível com o
tipo de material e a densidade especificada para a regularização do subleito;
c) A compactação deve ser executada progressivamente, em faixas
longitudinais, dos bordos para o eixo, e nos casos de superelevação, do
bordo inferior para o superior;
d) O grau de compactação deve ser, no mínimo de 100% em relação à
massa específica seca máxima;
e) O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora
e rolos compactadores.
Medição:
Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado
(m²).

5.2.3 – Fornecimento e assentamento de meio-fio tipo econômico
Recomendações:
As guias pré-fabricadas em concreto simples devem ter as seguintes
dimensões:
Largura superior=12~15
Largura inferior=15
Altura= 30
Comprimento=100
Medidas em centímetros
Os meios-fios de concreto simples, deverá apresentar uma resistência
mínima aos vinte e oito dias de Fck >= 25 Mpa.
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Procedimento de execução:
a) escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos cotas e dimensões indicadas no projeto;
b) execução de base de brita para regularização e apoio dos meios-fios;
c) assentamento dos meios-fios pré-moldados, respeitando-se alinhamento
e nivelamento;
d) rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:3;
e) peças deverão ter no máximo 1m, devendo esta dimensão ser reduzida
para segmentos em curva.
Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro (m).

5.2.4 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com
concreto moldado in loco feito na obra, acabamento convencional, E= 6
cm.
Recomendações:
A base em solo deverá estar nivelada e compactada.
Procedimento de execução:
Será lançado camada em concreto, com e=6 cm, com acabamento
desempolado. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e
as ripas, irrigando-as ligeiramente.
Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado
(m²).
5.2.5 – Rampa de acesso PNE
Recomendações:
Construir nos locais indicados em Projeto rampas de acessibilidade para
portadores de necessidades especiais, com inclinação ≤ 8%.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PZDWULF3B8BMWDIHOYISUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
146 - Ano - Nº 4147

Lençóis

Procedimento de execução:
Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar a
instalação de rampa em concreto ranhurado, com inclinação ≤ 8%.
Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (un).
5.3. Sinalização Vertical
5.3.1 – Placa de identificação de rua
Recomendações:
As placas de identificação dos logradouros deverão ser produzidas e
afixadas unicamente como exposto a seguir.
Procedimento de execução:
- Placa: Chapa de aço zincada nas duas faces, de espessura mínima de 0,50
mm., alumínio conforme ASTM 50 52 H 38 com espessura mínima de 1,5
mm.
- Sinais Gráficos: Película vinílica sensível branca Scoth Cal da 3 M,
impressão por serigrafia esmaltado;
- Cores: as placas de logradouros denominados terão fundo azul e os sinais
gráficos brancos;
- Tipografia: Helvética médium.
Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (un).
5.3.2 – Placa de sinalização vertical
Recomendações:
A Sinalização Vertical será efetuada de acordo com os manuais e
normas de projetos de implementação da sinalização, dos dispositivos e
equipamentos de trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, através do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito,
aprovado pela Resolução do CONTRAN N°180, de 26 de agosto de 2005.
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A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que
permitam aos usuários das vias adotar comportamentos adequados, de
modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os
usuários da via.
Procedimento de Execução:
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos
para a confecção das placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico
reforçado e madeira imunizada.
Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e
películas.
As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou
pintura eletrostática.
As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou
retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas
encapsuladas ou de lentes prismáticas
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar
as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo
a correta posição do sinal.
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as
placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas
ou deslocadas.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos
fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da
mesma.
Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e
madeira imunizada.
Medição:
Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (un).
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5.5 Base
O volume será medido por metro cúbico compactado na pista,
incluindo indenização de jazidas, carga, transporte, descarga,
espalhamento ou secagem, gradeamento, compactação e acabamento de
acordo com os seguintes critérios:
Base e sub-base medidas entre as faces externas das guias acrescidas de
20cm para cada lado.

5.6 Imprimação Betuminosa e Pintura de Ligação
Será medida através da área pavimentada executada em metros
quadros, entre as sarjetas, e paga segundo os preços unitários
contratuais, cobrindo todas as despesas de fornecimento, estocagem e
aplicação do material inclusive todos os transportes que se façam
necessários.
5.7 Tratamento Superficial Duplo
Tratamento Superficial Duplo será medido através da área
pavimentada, sendo pago segundo os preços unitários contratuais
remunerando todas as despesas de fornecimento de materiais, incluindo
todos os transportes, estocagem, preparo, espalhamento, compressão,
mão de obra, encargos sociais, equipamentos e eventuais relativos a
este serviço.
_______________________________________
____
________________
__
JORGE
RGE BRANDÃO
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