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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018

1 - Preâmbulo (art 40, caput)

1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO, ESTADO DA BAHIA, através da
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela PORTARIA N° 044/2017, de 04 de
maio de 2017, com a devida autorização expedida pelo Senhor Prefeito Municipal, exarada do
Processo Administrativo n° 50/2018, e de conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização da licitação, no
dia 15/02/2018, às 10h30m, na Rua Miguel Marques de Almeida, 139 - Centro - CEP 44.895-
000 - BARRO ALTO - Bahia, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018, objetivando a
execução de obra descrita no item 2 deste edital, nas condições fixadas neste instrumento e
seus anexos, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço Global, e em regime de
empreitada por preço global.

1.2 - A abertura dos Envelopes A, contendo a documentação de Habilitação dar-se-
á no mesmo local indicado no item 1.1, às 10h30m, do dia 15/02/2018. Havendo a
concordância da Comissão de Licitação e de todos os proponentes, formalmente expressa pela
assinatura da Declaração de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo III, renunciando à
interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data a abertura dos
Envelopes B, contendo a Proposta de Preço, dos proponentes habilitados.

2 - Objeto (art. 40,1)

2.1 - Constitui objeto da presente licitação: SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA, conforme especificações e demais
elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.

2.2 - O representante do licitante, identificado por documento hábil, deverá
entregar os envelopes "Documentação" e "Proposta", impreterivelmente, até dia, horário e local
fixados no preâmbulo deste edital.

2.2.1 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante
retardatário, exceto como ouvinte.

2.2.2 As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação
legal dos licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.

3 - Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo (art. 40,IV e V e
art. 32,§ 5°)
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3.1-0 presente edital e demais anexos encontram-se à disposição para verificação
por parte dos interessados no site endereço constante do preâmbulo, de Segunda a Sexta-feira,
das 08:00h às 12:00h.

3.2 - Os interessados em adquirir fotocópia do edital e cópia heliográfica do projeto
básico e/ou executivo, poderão comparecer no endereço constante do preâmbulo.

4 - Informações Técnicas Complementares (art. 40, XVII)

4.1 - Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado válido, considerando-se, sempre, os
seguintes critérios:

a) Em caso de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá
sempre o memorial descritivo.

b) Todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contidos
em outro deverão ser considerados.

c) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas
em escala, prevalecerão sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serão fornecidos pela contratada, e
todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão ser incluídos
nos preços unitários para os diferentes serviços.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos e da melhor
qualidade, obedecer às especificações constantes no Memorial Descritivo e aprovados pela
Fiscalização da Contratante, antes de sua aquisição ou aplicação.

5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40,VI)

5.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente
CADASTRADOS inscritos no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO,
válido na data de abertura da presente licitação e os não cadastrados, nos termos dos §§ 2° e
9° do art. 22 da Lei n° 8.666/93, e nas condições previstas neste edital.

5.2 - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:

5.2.1 - empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com
o Município de BARRO ALTO, durante o prazo da sanção aplicada;

5.2.2 - empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação;

5.2.3 - empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios durante o prazo da sanção aplicada;
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5.2.4 - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

5.2.5 - empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste
procedimento licitatório;

5.2.6 - empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação
judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;

5.2.7 - sociedades integrantes de um mesmo grupo económico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não
agem representando interesse económico em comum;

5.2.8 - consórcio de empresa, qualquer de seja sua forma de constituição;

5.2.9 - Empresas que tenham como sócio, gerente ou diretor, membro ou servidor
do Município de BARRO ALTO e seu cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau.

6 - Forma de Apresentação dos Envelopes "A" e "B" e da Carta de
Credenciamento (art. 40, VI)

6.1 - Os envelopes A e B, contendo, respectivamente, a documentação referente à
habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no
preâmbulo deste edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes
dizeres:

a) TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018

ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: (nome da empresa)

b) TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018.

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: (nome da empresa)

6.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento licitatório, deverá formalizar uma carta de credenciamento, conforme modelo

constante no Anexo I, a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na data de abertura
dos envelopes A.

7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e art. 27)

7.1 - O envelope A, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica,
técnica, econômico-financeira e fiscal deverá conter:

7.1.1 - Para a comprovação da habilitação jurídica: (arts. 28, 32 e 33)
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de
sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais
administradores.

b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício.

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País.

d) Declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de
idoneidade, expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera
de Governo, de acordo com o modelo constante no Anexo II.

7.1.2 - Para comprovação da regularidade fiscal e Trabalhista: (arts. 29, 32 e 33)

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao

domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e
compatível com o objeto da presente licitação;

c) Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federal e à Dívida Ativa da
União nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 003 de 22/11/2005;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
da lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
da lei;

f) Prova de regularidade relativa à Contribuições Previdenciárias e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.1.3 - Para comprovação da qualificação técnica: (arts. 30, 32 e 33)

a) Registro ou inscrição da empresa e do responsável técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo - CAU, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante com
suas anuidades devidamente quitadas e com a indicação do objeto social
compatível com o objeto desta licitação;

al)No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem
registrados ou inscritos no CREA ou no CAU do Estado de Bahia, deverão ser
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da
assinatura do contrato.
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b) Comprovação da capacitação técnico-profíssional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que
demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, expedidas por estes Conselhos, que
comprovem ter os profissionais executado serviços relativos à execução de
obra de construção de equipamento esportivo coberto, com características
técnicas similares às do objeto da presente licitação.

a.l) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de
cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como
contratante, do contrato social da licitante em que conste o profissional
como sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA ou
CAU da região competente, em que conste o profissional como
responsável técnico ou, ainda, de declaração de contratação futura do
profissional, desde que acompanhada de declaração de anuência do
profissional.

a.2) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de
qualificação técnica, todos serão inabilitadas.

c) Atestado de capacidade técnico-profíssional, devidamente registrado(s)
Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região
onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por esse(s) Conselho(s),
que comprove(m) ter os) profissional(is) executado para órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividade pertinente com
o objeto da presente Licitação;

d) Atestado de capacidade técnico-operacional, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por
esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter a licitante executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, atividade
pertinente com o objeto da presente Licitação;

e) Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos
equipamentos necessários à execução da obra, de acordo com o modelo
constante no Anexo IV;
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f) Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que recebeu
e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas
as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da presente licitação, de acordo com o modelo constante no Anexo V;

g) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
de acordo com o modelo constante no Anexo VIL

h) Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor, expedida pelo licitante,
conforme modelo anexo IX;

i) Declaração de Vistoria fornecida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, comprovando que a licitante visitou em companhia de
servidor(a) da SEINFRA, o local da obra e de que conhece todas as
dificuldades referentes à execução do objeto ora licitado, inclusive no que
pertine ao terreno destinado à construção e implantação da obra, de acordo
com o modelo constante do Anexo VIII;
i.1.1) A Administração coloca-se à disposição para agendamento de visitas ao
local da obra, que deverá ser previamente solicitada a SEINFRA pelo telefone
(74) 3629-1114, de 2a a 6a feira, no horário de 08h às 14h;

i. 1.2) Para a vistoria o representante da licitante deverá ser o responsável
técnico da empresa, devido a complexidade do objeto desta licitação, bem
como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil no conselho de classe e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitação para a realização da vistoria.

i.1.3) Por ocasião da vistoria, que deverá ser realizada até 48 (quarenta e
oito horas) horas antes da data de abertura da proposta, a licitante deverá
trazer declaração em duas vias, em papel que identifique a empresa,
elaborada de acordo com o Anexo VIII, que será visada por servidor da
SEINFRA e constituirá documento de habilitação do certame.

7.1.4 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: (arts. 31, 32 e
33)

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta, tomando como Base a variação,
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de
outro indicador que o venha substituir.

a.l) Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
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b)

arques

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anónima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.

a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a. 1.4) o Balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinados por contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o
valor mínimo igual a l (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
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b.l) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao Balanço.

b. 1.1) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o
direito de efetuar os cálculos.

b.2) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá
ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o
memorial de cálculo correspondente.

c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede do proponente, em data não superior a 30 (trinta) dias da data da
abertura da licitação.

d) Comprovação de património líquido no valor correspondente a 10% do valor
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita à data da
apresentação da proposta, na forma da Lei, admitida a atualização para esta
data através de índices oficiais (exigida somente no caso de a licitante
apresentar resultado inferior a l (um) nos índices Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvência Geral);

7.2 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastra l- CRC válido na data de
abertura desta licitação substituirá a apresentação dos documentos referentes à
comprovação de habilitação jurídica e dos documentos enumerados nos incisos I e
II do art. 29 da Lei n° 8.666/93.

7.3 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com
o original ou publicação em órgão de imprensa oficial.

8 - Proposta de Preço (art. 40, VI)

8.1 - A proposta de preço - Envelope B - devidamente assinada pelo proponente
ou seu responsável legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas nos campos que envolvam valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada
considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos e conter:

a) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução, de acordo
com o modelo constante no Anexo VIII, levando-se em consideração o prazo
máximo de execução dos serviços que será de 150 (cento e cinquenta) dias.

b) Orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e
somatório, de acordo com o orçamento básico em planilhas de quantitativos
e preços unitários constantes no Anexo XI.
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c) Preço global da obra, devendo o preço incluir todas as despesas com
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como
despesas com materiais novos e de primeira qualidade, mão-de-obra,
transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e
quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.

d) Prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, que será contado a partir
da data de entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de
início e incluir-se-á o dia do vencimento.

8.1.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar
discriminadamente as parcelas relativas à mão-de-obra, materiais,
equipamentos e serviços;

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

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

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

8.1.5 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual;

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

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

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

8.1.9 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.

8.2 - Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja
com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e
preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação.

a) Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de
Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que
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porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando
prevalecerá sempre o primeiro.

b) A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes
"Proposta" e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante
que não satisfizer tal exigência.

c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida
com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do
Envelope A -"Documentação".

9 - Procedimento (art 43)

9.1 - Serão abertos os envelopes A, contendo a documentação relativa à
habilitação dos proponentes e procedidas a sua apreciação.

9.2 - Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 7 deste edital.

9.3 - Os envelopes B, contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados
aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua
denegação.

9.4 - Serão abertos os envelopes B, contendo a proposta de preço dos
proponentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha
havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.

9.5 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos
no item 8 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis.

9.6 - Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no
item 10 deste edital.

10 - Critério de Julgamento (art. 40, VII)

10.1 - Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se
vencedor o proponente que apresentar o Menor Preço Global.

10.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará por
sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde que
preliminarmente observado o disposto no inciso II do § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93.

10.3 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com Base no artigo
48, incisos I e II da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:
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10.3.1 Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

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

10.3.3 Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto
Básico;

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

10.3.5 Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles
constantes da Planilha Orçamentaria pela Administração.

10.3.6 Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus
correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da
Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa
Económica Federal, excetuados os itens caracterizados como montagem
industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil,
ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas:

10.3.7 Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI,
desde que o preço global e o de cada uma das etapas previstas no
cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o percentual de BDI,
fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema SINAPI;

10.3.8 Somente em condições especiais, devidamente justificadas em
relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e
aprovado pelo ordenador da despesa, poderão os custos das etapas do
cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima;

10.3.9 Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie
a parcela ou à totalidade da remuneração;

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

10.4 - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

10.4.1 - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou
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10.4.2- valor orçado pela Administração.

10.5 - Dos licitantes classificados na forma do Item 10.4 cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem aos Subitens
10.4.1 e 10.4.2, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o
valor resultante do Item 10.4 e o valor da correspondente proposta.

10.6 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito)
dias úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

11 - Prazos (art. 40 II)

11.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto
da presente licitação é de 150 (cento e cinquenta) dias e será contado a partir da publicação do
extrato contratual.

11.2- Adjudicado o objeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal convocará o
adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair
o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

11.3- A Prefeitura Municipal poderá, quando o convocado não assinar o contrato
no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente
edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n°
8.666/93.

11.4- Os prazos de que trata o item 11.1 poderão ser revistos nas hipóteses e
forma a que alude o art. 57, § 1° e 2°, da Lei 8.666/93.

12 - Sanções Administrativas para o Caso de Inadimplemento
Contratual (art. 40, III)

12.1 - Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra,
será aplicada à contratada multa moratória de valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento)
sobre o valor total da etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a
2% do valor total da etapa em atraso.

12.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n°
8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez) por cento sobre o valor
total do contrato.
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13 - Critérios de Reajuste (art. 40, XI)

13.1 - Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução
contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato
poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M),
mediante solicitação do CONTRATADO.

13.1.1 - O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela
FISCALIZAÇÃO a partir de l (um) ano contado da data-base da planilha
orçamentaria, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

13.2 - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

13.3 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.4 - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

14 - Medições e Condições de Pagamento (art. 40, XIV)

14.1-0 representante da Prefeitura Municipal especialmente designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato efetuará medições mensalmente, e analisará o
avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações
do contrato no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a
execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente
nota fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.

14.2 - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, e serão efetuados até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela,
referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra.

14.3 - Para o pagamento da nota fiscal referente à primeira medição, será exigida a
anexação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/BA bem com a
matrícula da obra no INSS.

14.4 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:
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EM = Encargos moratórios;

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

VP=Valor da parcela a ser paga.

I = índice de atualização financeira = 0,0002644, assim apurado:

I - ÍTX/1Q(» I - (6/1QOT I = 0,0002644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

14.5 - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação
serão efetuados à conta dos recursos da consignada na seguinte Unidade Orçamentaria:

40.40-2067-3390.39.00 - Manutenção das Atividades dos Serv. de Obras e Utilidade
Pública

15 - Garantia de Execução Contratual (art. 40, XVII e art. 56)

15.1 - Para a formalização do contrato, a administração poderá solicitar a
adjudicatária para o ato da assinatura do termo contratual a prestação de garantia no valor
equivalente a 05% (cinco por cento) do valor do contrato.

15.2 - Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades de garantias
estabelecidas no art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

15.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao
CONTRATADO; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pelo CONTRATADO.

15.4 - Será considerada extinta a garantia:
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a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente com periodicidade mensal, pela poupança, a contar
da data do depósito até a data da devolução;

b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique
a ocorrência de sinistros.

15.4 - A Garantia de Execução será liberada e restituída pelo Município de
BARRO ALTO à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral cumprimento
das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados
à Administração e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

16 - Subcontratação (art. 40, XVII, art. 72 e art. 78, VI)

16.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do
objeto contratual.

17 - Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67)

17.1 - A fiscalização do contrato será efetuada pelo engenheiro da Contratante,
nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

17.2 - A contratada deverá manter preposto, aceito pela Prefeitura Municipal, no
local da obra, para representá-la na execução do contrato.

17.3 - A fiscalização terá poderes para:

a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados;
b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;
c) aprovar e/ou desaprovar os equipamentos utilizados para execução da obra,

colocados no Canteiro de Serviços, quanto às medidas de segurança
necessárias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Segurança de Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de
equipamentos de proteção individual (EPI);

e) alterar parte do projeto executivo e/ou especificações técnicas, sempre que
esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária à execução da
obra;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à
contratada que, a critério de fiscalização, comprometam o bom andamento dos
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serviços ou se recusem ao uso de equipamentos de segurança e obediência às
normas de segurança coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

18 - Recebimento do Objeto (art. 40, XVI)

18.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73,
inciso I, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n° 8.666/93.

18.2 - Executado o objeto do contrato, a contratada responderá pela solidez e
segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no art. 618
do Código Civil Brasileiro.

18.3 - Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para
boa execução do objeto do contrato correrá por conta da contratada.

18.4 - Executado o contrato a contratada deverá deixar o local da obra e suas
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.

19 - Recursos (art. 40, XV)

19.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos
termos do art. 109 da Lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

20 - Anexos do Edital (art. 40, § 2°)

20.1 - Integram o presente edital os seguintes anexos:

a) Anexo I - Modelo de Carta de Credenciamento;
b) Anexo II - Modelo de Declaração de Idoneidade;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Renúncia;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Obrigações;
e) Anexo V - Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à

Documentação;
f) Anexo VI - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no Inciso

XXXIII do Art. 7o da CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
h) Anexo VIII - Declaração de Vistoria;
i) Anexo IX - Cronograma Físico-Financeiro;
j) Anexo X - Projeto Básico - Memorial Descritivo;
k) Anexo XI - Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos de Preços

Unitários;
I) Anexo XII - Modelo de Apresentação de Proposta de Preço
m) Anexo XIII - Minuta de Contrato.
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21 - Disposições Gerais (art. 40, VII)

21.1 - Esclarecimentos relativos à presente licitação somente serão prestados
quando solicitados formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Rua Miguel Marques
de Almeida, 139 - Centro - CEP 44.895-000 - BARRO ALTO -BA., Telefax (0**743629-1114).

BARRO ALTO - Bahia, 24 de janeiro de 2018.

Prefeito
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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018

ANEXO I

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a)
Identidade sob n° „ e CPF sob n°

, portador(a) da Cédula de
, a participar do procedimento

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018 instaurado por essa Prefeitura
Municipal.

Na qualidade da representante legal da empresa , outorga-se
ao(à) acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de
Recurso.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018

ANEXO II

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018
instaurado por essa Prefeitura Municipal, que não fomos declarados inidôneos
para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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Edita! de TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018

ANEXO III

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE
PREÇOS N° 1/2018, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob
as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de
Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente,
ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando
com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos
envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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Edital de TOMADA DE PREÇOS NO 1/2018

ANEXO IV

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018, instaurado por essa Prefeitura
Municipal, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos
serviços, o Engenheiro Civil, Senhor , inscrito junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA sob n°

b) Disporemos de equipamentos necessários à execução dos serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)
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Edital de TOMADA DE PREÇOS IM° 1/2018

ANEXO V

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018, instaurado por essa Prefeitura
Municipal, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)

www.barroalto.ba.gov.br
MUMORAL OÊ

BARRO ALTO
BAHIA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018

ANEXO VI

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° ., DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)

www.barroalto.ba.gov.br
PRHHTURft MUNCBU- DE

BARRO ALTO
BAHIA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018

ANEXO VII

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Firma/Empresa
, no (cidade)

, sediada na rua
(estadol . inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.PJ.) sob o no , por seu representante legal
(Diretor, Gerente, Proprietário, etc), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos
supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral apresentado, que
impossibilitem sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018, pois que continuam
satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei n° 8.666/93, e alterações.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

, em de de

(assinatura de representante legal da empresa proponente)

www.barroalto.ba.gov.br
BARRO ALTO

8AHIA

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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't/a
CNPJ: 13*234*
E-matl: prefeito f

Edital de TOMADA DE PREÇOS N<> 1/2018

ANEXO VIII

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO ALTO-BA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto na alínea Y', do item 7.1.3. do Edital
da TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018, que, por intermédio do Sr. ,
carteira de identidade n° , CPF n° , devidamente
credenciado(a) por nossa empresa , vistoriou os
locais objeto da licitação acima identificada e que somos detentores de todas as informações
relativas à sua execução.

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de
fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que
viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

, em de de

(Assinatura do representante legal da proponente)

Responsável Técnico:

(Assinatura sob carimbo contendo n° do CREA)

Visto:

Servidor do Município de BARRO ALTO-BA

www.barroalto.ba.gov.br
BARRO ALTO

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

www. ba rroa lto.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO MODELO
ITEM

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

L 6.0

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TOTAIS
% DO ITEM
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADA

VALOR

31.971,74
618.946,00

650.917,74

650.91 7,74l

ABRIL

31.971,74
123.789,20

155.760,94
23.93

155.760,94
23,93

MAIO

123.789,20
123.789,20

19,02
279.550,14

42,95

JUNHO

123.789,20
123.789.20

19,02
403.339,34

61,96

JULHO

123.789,20
123.789,20

19,02
527.128,54

80,98

AGOSTO

123.789,20
123.789,20

19,02
650.917,74

100,00

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

OBRA: TERRAPLENAGEM, ENCASCALHAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
BDl: 24,00%

GRUPO A
A A1 SECONCI 0,00

A2 INSS 0,00
A3 FGTS
A4 Incra 0.20
A5 Salário Educação 2,50
A6 Sebrae 0,60
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 Senai 1,00
A9 SESI 1,50

Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80

GRUPO B
B B1

B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

B

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxílio - Enfermidade
13° Salário
Licença Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxílio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade
Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

17,99
3,97
0,92
11,02
0,08
0,73
2,07
0,12
11,03
0,03
47,96

GRUPO C
C C1

C2
C3
C4
C5

C

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depósito Rescisão Sem Justa Causa
Indenização Adicional
Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências
globais de A

7,20
0,17
3,23
5,23
0,61

16,44

GRUPO D
D D1

D2

D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
Total das Taxas incidências e reincidências

8,06

0,60

8,66

TOTAL(A+B+C+D) 89.86%

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI/LDI

Empreendimento:
ITERRAPLENAGEM ENCASCALHAMENTO
Agente Executor:

l Prefeitura Municipal de Barro Alto

Programa:
l RECURSOS PRÓPRIOS

Modalidade:

Tipo de Obra:

Construção de Rodovias e Ferrovias

itens , , , ; ,

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Impostos
ISS2

Cofins
PIS
INSS (Desoneração)

Bdí Adotado3

Limites1

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

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

? 19.60%

3° Quartil
4,67%
0,74%
0,97%
1,21%
8,69%

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

3423%

•• • íi.<
i-Aàotado-*tí

4.67%
0,74%
0,90%
1,20%
5,29%

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

24,00%

Fórmula adotada:

BD] = (l + A C + SG + R)(\ DF)(\ L)
(l-/)

1 O limites adotados para os sub-itens passíveis de aceitação para o cálcuio da taxa de

BDI são aqueles estabelecidos no Acórdão 2622/2013 do TCU.

2 Na maioria dos municípios a aliquota é de 5%; como não incide sobre materiais, equipa-

mentos e subempreitadas, corresponde a cerca de 3% sobre o valor total da fatura.

3 O BDi adotado dentro dos limites estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 do TCU são

acatados sem necessidade de justificativas.

•tf

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

OBS. :Observe qua a unidade do momento é em TxKm, portanto, deverá ser multiplicado por 1,5 a sua quantidade transformando de m3 para T e por 1,20 por seu empolamento.

JAZIDA-TRECHOS:

CÁLCULOS:

TRECHO

BARRO ALTO - FORMOSA

EXTENSÃO (m)

15.500,00

ALARG. DE PISTA (m2J
REGULARIZAÇÃO £

REFORÇO DO
SUBLSTOímZi

15. 500,00 x 8,00

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (m3)

15.500,00 m x 6,0 m x 0,15 m

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE
TRANSPORTETTXfem}

15.500 M3 X 6,00 X 1,5 T/M3 X 1,2 X
10,00 KM X 0,15

RESULTADOS:

TRECHO

BARRO ALTO - FORMOSA

EXTENSÃO (m)

15.500,00

ALARG, DE PISTA (m2)
REGULARIZAÇÃO E

REFORÇO 0O
SUBLE)TO(m2)

124.000,00

REV. ím3)

13.950,00

MOW. EXTRAQRD, DE TRANSPORTE
{TxfcriJ)

251.100,00

TQTAl 15.500,00 124.000,00 13.950,00 251.100,00

,' CRÍA26291-D

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Cidade de Origem: BARRO ALTO
Destino: Centro de gravidade das estradas a serem recuperadas
Dist. Origem à BARRO ALTO 455,000 km
Dist. BARRO ALTO Ao CG: 15,50 km

Distância Total:

Peso das máquinas:

470,50 km

Trator de esteiras D4
Pá carregadeira CAT 924
Motoníveladora CAT 120H
Trator de pneus
Rolo Compactador CP74
Grade de disco

Total

8,56 ton
10,10 ton

ton
2,80 ton

15,33 ton
1,00 ton

L__37,79~^ ton

Momento de transporte = 37,79 x 470,50 17.780,20 t x km

; /i

í //\/ \ ^ MAtttç António Mesisias da SH

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

BDI: 24,00% ENCARGOS SOCIAIS: 89,86%

MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

ITEM
1
2
3
4

DESCRIÇÃO

Transporte dos equipamentos

Passagens rodoviárias
Custo
BDI (30,00% )

UNIDADE
txkm

und

QUANTIDADE

17.780,20

8

CUSTO UNITÁRIO

0,50

35,00

CUSTO TOTAL
8.890,10

280,00

9.170,10
2.751,03

5 Total 11.921,13

DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
ITEM

1

2

3
4

DESCRIÇÃO

Transporte dos equipamentos
Passagens rodoviárias

Custo
BDI ( 30,00% )

UNIDADE
txkm

und

QUANTIDADE

17.780,20

8

CUSTO UNITÁRIO

0,50

35,00

CUSTO TOTAL

8.890,10

280,00

9.170,10

2.751,03

5 Total 11.921,13

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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•COO- Sarro Aft>aA.

Anexo X

PROJETO BÁSICO

www.barroalto.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
Rua Miguei Marques de Almeida, s/n° (74) 3629-1129 e 1114
CNPJ: 13.234.349/OOO1-3O - Cep: 44.895-QOO - Barro Alto-Ba.

PROJETO BÁSICO PARA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA
VICINAL

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

ESTADO DA BAHIA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

l OBJETIVO

Estas especi
recuperação
de pedra.

especificações estabelecem os requisitos mínimos para a execução das obras de
•ação de estradas e construção de passagem molhada com alvenaria e pavimentação

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Recuperação de estradas vicinais em diversas localidades no município de BARRO ALTO.

2.1 -MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e
pessoal indispensável para a realização da obra.

Os serviços de mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos deverão ser realizados
segundo um programa aprovado pela fiscalização, devendo antes do início dos mesmos,
serem apresentados os planos de execução dos serviços, bem como a relação dos
equipamentos que serão utilizados.

A empreiteira deverá providenciar os acessos e a instalação do canteiro de modo a atender as
necessidades da obra. Eventuais acessos extras será também providenciada pela empreiteira,
sendo Lal custo considerado como parte da verba destinada para mobilização.
Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha de obra,
compreendendo o fornecimento de equipamentos materiais, mão de obra c tudo o que se
fizer necessário para a execução dos mesmos.

2.2 - PLACA DA OBRA

A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços, em local a ser definido pela
Fiscalização.

3.0 OBJETIVO

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de regularização
do subleito.

4.0. GENERALIDADES

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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Regularização do subleito é o conjunto de operações com motoniveladora, que visa
conformar a camada final da terraplenagem, nos aterros, mediante cortes, no sentido de dar
um melhor acabamento, devendo ser executada de acordo com os perfis transversais e
longitudinais indicados no projeto.

5.0. MATERIAIS

Os materiais da última camada de terraplenagem, devem apresentar características iguais ou
superiores às especificadas para a camada final de terraplenagem, obedecidos aos seguintes
limites:

5.1 Diâmetro máximo das partículas igual ou inferior a 76 mm ;

5.2 índice de Suporte Califórnia (ISC), igual ou superior ao considerado para o subleito, no
dimensionamento do pavimento determinado com a energia do Proctor Normal (DERBA-S-
08/68);

5.4 Expansão, determinada no ensaio de índice de Suporte Califórnia (DERBA-S-08/68),
com a energia do Proctor Normal, inferior a 2%.

6.0. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento deve ser inspecíonado pela Fiscalização, devendo dela receber a
aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para início dos serviços.

O equipamento básico para a execução da regularização do subleito é o seguinte:

- Motoniveladora com escarificador.7.0. EXECUÇÃO

7.1 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.

7.2 Após a marcação, proceder-se a regularização através de motoniveladora, até atingir a
cota estabelecida, somente através da operação de corte, sendo vedada a correção de
depressões por adição de material.

73 As raízes e blocos de pedra com diâmetro superior a 76 mm e outros materiais estranhos,
devem ser removidos.

5.4 Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em locais
que não causam prejuízos ao meio ambiente, à drenagem ou às obras de arte ou em locais a
serem indicados pela Fiscalização.

7.5 Deve ser procedida a remoção das "leiras" que se formam lateralmente à pista acabada.

7.6 A Fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, desde que tal fato não prejudique
a qualidade do serviço.

8.0. MANEJO AMBIENTAL

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das
operações destinadas à execução da regularização do subleito são:

8.1 Na exploração das ocorrências de materiais:

a) Atendimento às recomendações preconizadas na especificação DERBA-ES-T-04/01 -
Terraplenagem - Empréstimos;

b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação DERBA-ES-T-
02/01 - Terraplenagem - Caminhos de Serviços.

8.2 Na execução: os cuidados se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos
equipamentos.

a) Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradai, para
evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural;

b) As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos,
devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam
levados até cursos d'água.

9.0 CONTROLE

9.1. Controle Geométrico e de Acabamento

a) Controle de cotas: após a execução dos serviços, devem ser procedidos a relocação e o
nivelamento do eixo e dos bordos a cada 20m, pelo menos, envolvendo no mínimo três
pontos de seção transversal;

b) Controle de largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à
trena executadas a cada 20m, pelo menos;

c) Controle de acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície devem
ser apreciadas pela Fiscalí/ação em bases visuais.

9.2 Aceitação do Controle Geométrico e de Acabamento

Os serviços executados devem ser aceitos à luz dos controles geométricos e de acabamento,
desde que atendidas as seguintes tolerâncias:

a) Variação máxima de cota para o eixo e bordos, de mais ou menos 0,03m, em relação às
cotas de projeto;

b) Variação máxima de largura para plataforma, de 0,30m, não se admitindo variação para
menos:

c) O acabamento transversal deve estar situado na faixa de mais ou menos 0,5% em relação
ao definido no projeto, não se admitindo situações que permitam o acúmulo de água;

d) O acabamento seja considerado satisfatório em inspeção visual.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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10.0. MEDIÇÃO

10.1 Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração a área regularizada,
expressa em metros quadrados.

10.2.2 No cálculo da área deve ser considerada a largura da plataforma do projeto.

11. PAGAMENTO

Os serviços devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais,
os quais devem representar a compensação integral para todas as operações, perdas, mão-de-
obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa execução dos serviços.

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667
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Anexo XI

ORÇAMENTO BÁSICO EM PLANILHAS DE

QUANTITAVOS DE PREÇOS

www.barroalto.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO

ESTADO DA BAHIA

PLANILHA

OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

DATA : FEVEREIRO DE 2018

BDI 24 %

EXTENSÃO 15.5 KM

SINAPIESICRO2017

PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

SERVtÇDS PRELIMINARES 31.971,74
COMP 1,00 11.921,13 11.921,13
COMP 1,00 11.921,13 11.921,13

10.000,00 0,41 4.100,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 12,00 335,79 4.029,48

REVESTIMENTO PRIMÁRIO 618.946,00

124.000,00 1,54

13.950,00 3,63 50.638,50

251.100,00 1,55 389.205,00

5 S 01 511 00 13.950,00 3,95 55.102,50

650.917,74

Cf*<n
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Anexo XII

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Prefeitura Municipal de BARRO ALTO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS IM° 1/2017

Abertura dos envelopes: 15/02/2018

Horário: lOhSOm

Prezados senhores,

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada nos
documentos anexos, para SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA.

02. Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

a) Prazo de validade da proposta:
b) Prazo de execução dos serviços: (.
c) Prazo para início da obra: (
d) Prazo de garantia dos serviços: (....

Observação: atentar para os prazos previstos no Edital.

) dias;
) meses;

) dias; e
) anos.

03. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços
unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo
preço global de R$ ( ).

www.barroalto.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 14326CB2B4A7D8F526D2975CEE1EF667



Quarta-feira, 24 de outubro de 2018 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social:
b) CNPJ n°:

c) Inscrição Municipal n°:_
d) Endereço:
e) CEP:

f) Cidade:
g) Estado:
h) Fone;
i) Fax (se houver):
j) E-mail:

k) Banco:
I) Agência:
m) Conta Corrente:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observação: emitir em papel que identifique o licitante.

www.barroalto.ba.gov.br
BARRO ALTJJ
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ANEXO XIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O(A)
entidade licitante) E A EMPRESA .

(órgão ou

O MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, pessoa jurídica de direito público interno, com Sede
Administrativa, na Rua Miguel Marques de Almeida, 139 - Centro - CEP 46810-000 - BARRO
ALTO/BA, inscrito no CNPJ sob n° 13.234.349/0001-30, neste ato representado por seu
Prefeito, Orlando Amorim Santos, brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de
Identidade n° 03600837-06 SSP/BA e CPF nQ-426.776.885-49, residente e domiciliado nesta
Cidade, doravante identificada como CONTRATANTE, e a empresa , pessoa jurídica
de direito privado, sito na Rua , n° , Cidade , Estado ,
inscrita no C.N.PJ./M.F. sob n° , neste ato representado por seu(ua) diretor(a),
Senhor(a) (ou representante legal), a seguir denominada CONTRATADA,
acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 e junho
de 1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições do Edital de
TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018, pelos termos da proposta da Contratada datada de

/ / e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras do direito, obrigações e
responsabilidades das partes.

Cláusula Primeira - Objeto (art. 55,1 e XI)

Constitui objeto da presente licitação: - SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA.

Parágrafo Único - Integra e completa o presente Termo Contratual, para todos os
fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital
de TOMADA DE PREÇOS N° 1/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTATADA.

Cláusula Segunda - Regime de Execução (art. 55, II)

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em
regime de empreitada por preço global.

Cláusula Terceira - Valor Contratual (art. 55, III)

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor de R$ (por extenso), conforme cronograma físico-financeiro constante na
proposta.

Cláusula Quarta - Condições de pagamento(art. 55, III)

www.barroalto.ba.gov.br
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Parágrafo Primeiro - O representante da CONTRATENTE especialmente designado
para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato efetuará medições mensalmente, e
analisará o avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará o exato cumprimento das
obrigações da CONTRATADA no período da medição, quanto à quantidade, qualidade ao prazo
previsto para a execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a CONTRATADA
entregará a correspondente nota fiscal na Secretaria Municipal de Finanças.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma
físico-financeiro, e serão efetuados até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela,
referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra.

Parágrafo Terceiro - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VPOnde:EM = Encargos moratórios;

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

VP=Valor da parcela a ser paga.

I = índice de atualização financeira = 0,0002644, assim apurado:

I = ÇTX/100) I = (6/100) I = 0,0002644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Cláusula Quinta - Recurso Financeiro (art. 55, V)

As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta do seguinte dotação
orçamentaria: 40.40-2067-3390.39.00 - Manutenção das Atividades dos Serv. de Obras e
Utilidade Pública

Cláusula Sexta - Critério de Reajuste (art. 55, III)

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao
período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao
CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da
Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação do CONTRATADO.

www.barroalto.ba.gov.br
BARRO ALIC)
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Parágrafo Segundo - O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser
concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de l (um) ano contado da data-base da planilha
orçamentaria, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

Parágrafo Terceiro - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Parágrafo Quarto - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

Parágrafo Quinto - Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Cláusula Sétima - Prazos (art. 55, IV)

O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente Contrato é de
150 (cento e cinquenta) dias e será contado a partir da publicação do extrato contratual.

Parágrafo Primeiro - O prazo máximo para o início da primeira etapa da execução
da obra é de 05 (cinco) dias e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos
Serviços.

Parágrafo Segundo - O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do
presente Contrato é de 150 (cento e cinquenta) dias e será contado a partir da publicação do
extrato contratual.

Parágrafo Terceiro - Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos
do art. 73, inciso I, alíneas "a" e "b" e art. 76 da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Quarto - O objeto contratual será recebido devidamente, nos termos do
art. 73, I, alínea "b" após o decurso do prazo de observação que será de até 30 (trinta) dias
contados a partir do recebimento provisório.

Parágrafo Quinto - Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo
acima poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Oitava - Garantia da Execução do Contrato (art. 55, VI)

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá prestar garantia, caso solicitada pela
administração, por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1° da Lei n° 8.666/93, no valor
equivalente a 05% (cinco) por cento do valor do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

www.barroalto.ba.gov.br
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a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao
CONTRATADO; e

d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
honradas pelo CONTRATADO.

Parágrafo Segundo - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que o
CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato, e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente com periodicidade mensal, pela poupança, a contar
da data do depósito até a data da devolução;

b) no término da vigência deste contrato, caso a Administração não comunique
a ocorrência de sinistros.

Parágrafo Terceiro - A Garantia de Execução será liberada e restituída pelo
Município de BARRO ALTO à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral
cumprimento das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de
prejuízos causados à Administração e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

Cláusula Nona - Garantia da Obra (art. 618 do Código Civil)

Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá pela solidez e
segurança da obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código
Civil Brasileiro.

Cláusula Décima - Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII)

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto
desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na
forma e no prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado e,
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, físicas e comerciais

decorrentes da execução do presente Contrato;

www.barroalto.ba.gov.br
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c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às
obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comercias;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com
equipamentos individuais;

f) Apresentar junto com a primeira medição, será exigida a anexação da Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/BA bem com a matrícula da
obra no INSS;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do presente Contrato, em que se verifiquem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato.

Cláusula Décima Primeira - Sanções Administrativas para o Caso de
Inadimplemento Contratual (art. 55, VII)

Parágrafo Primeiro - Em caso de atraso injustificado no cumprimento do
cronograma da obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total em atraso, por dia útil excedente ao respectivo
prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas
no art. 87 da Lei n° 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez)
por cento sobre o valor total do Contrato.

Cláusula Décima Segunda - Rescisão (art. 55, VIII e IX)

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos
elencados no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima Terceira - Legislação Aplicável (art. 55, XII)

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

Cláusula Décima Quarta - Duração - (art. 55, IV e art. 57)

www.barroalto.ba.gov.br
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O presente Contrato terá o prazo de duração de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados a partir da publicação do extrato contratual, podendo ser prorrogado nos termos dos
§§ 1° e 2° do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

Cláusula Décima Quinta - Casos Omissos (art. 55, XII)

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais
de direito.

Cláusula Décima Sexta - Foro (art. 55, § 2°)

Fica eleito o foro da Comarca de CANARANA, Estado da Bahia, para dirimir dúvidas
ou questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
contratual, em 03 (três) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo.

BARRO ALTO/BA, em de de 2018.

Prefeitura Municipal de Barro Alto
Contratante

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

Testemunhas:

CPFn° CPFno
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