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Edital de TOMADA DE PREÇOS NQ 2/2018.

I - 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° 87/2018, 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 23/05/2018, às lOhOOm, na Rua Miguel Marques de Almeida, 139 - Centro - CEP 44.895-
000 - BARRO ALTO - Bahia, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018, 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 por Item, 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 lOhOOm, do dia 23/05/2018. 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: ITEM I - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO
EM MASSA ASFÁLTICA; ITEM II - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO,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,§ 50)
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3.1 - O 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, poderio 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 sã* novos e da mtíhtir
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 Murâdpal de BARftOjAUQ^
válido na data de abertura da presente licitação e os não cadastrados, nos termos des-ff 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 liátaçãfre 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 indua 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 utíteera
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 W& o segundo grau.

6 - Forma de Apresentação dos Envelopes *A" e "B" e da Carta de
Credendamento (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, horária e tocai indicada? no
preâmbulo deste edital, devidamente fechados, constando da face de cada qual os seguintes
dizeres:

a) TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018

ENVELOPE A - DOCUMENTOS DE HAiUITAÇÃO

PROPONENTE: (nome da empresa)

b) TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018.

ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO

PROPONENTE: (nome da empresa)

6.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar «

procedimento licitatório, deverá formalizar uma carta de credendamen&v confòrrae f̂flDddo
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
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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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.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercício.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País.
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.

a)

b)

c)

d)

7.1.2 - Para comprovação da regularidade fiscal e Trabalhista: (arts.

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 Afâva-d*
União nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 003 de 22/11/2805;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Seaetaría 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 Municipal̂

f)

g)
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
e Urbanismo - CAU, com jurisdição sobre o domicflk) d»sede do
suas anuidades devidamente quitadas e com a indicação do objetrr 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 ocssílo-da
assinatura do contrato.

de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Muntàpel da
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
da lei;
Prova de regularidade relativa à Contribuições Previdenciárias e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular ao
cumprimento dos encargos sociais instátufctos por lei; -^ -
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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b)

c)

d)

e)

Comprovação da capacitação técnico-profissional, 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 objetoda presente licitação.

a.l) A comprovação de vínculo profissional se fará corn a apreseníaçÍQ de
cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Hdtarftfe 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 om
profissional, desde que acompanhada de declaração de amântía tfé
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.

Atestado de capacidade técnico-profissional, devidamente registodo(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, estadOai, mumdppfcou dó
Distrito Federai, ou ainda, para empresas privadas, atividade pertln^e com
o objeto da presente Licitação; £/C _
Atestado de capacidade técnico-operacional, devidamente rS t̂rado(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^ por
esse(s) Conselho(s), que comprove(m) ter a licitante executada. p*wórgio
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;
Declaração, assinada pelo representante tegal do proponente, de que, se
considerado adjudicatário do objeto da presente.
equipamentos necessários à execução da obra, de acordo com o-ftãodelo
constante no Anexo IV;
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f)

g)

h)

i)

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;
Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
de acordo com o modelo constante no Anexo VII.
Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor, expedida pelo tic&ante,
conforme modelo anexo IX;
Declaração de Vistoria fornecida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos, comprovado 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 Vin;
1.1.1) 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;

1.1.2) Para a vistoria o representante da licitante deverá ser o respcjfisàrti
técnico da empresa, devido a complexidade do objeto desta liataçSo, 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 (<
oito horas) horas antes da data de abertura da proposta, a licitaflfe íteverá
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 ecorrânicofinaneeira:

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^Xtaêfc)
meses da data de apresentação da proposta, tornando corno Base a:ya£pçâti>
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIB82DADE
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
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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, indusive com os Termos de AbatUKi e ée
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Cctnerrlal da-«te 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 cootábeis deverac^estar
assinados por contador ou por outro profissional eqtàvatente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

b) 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 tercnutesi

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

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

c)

d)

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 da capital social, deverá
ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o
memorial de cálculo correspondente.

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.
Comprovação de património líquido no valor correspondente a 10% tio 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 podwfii* s«r
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada f»r«itóriQ
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)

b)

Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de
com o modelo constante no Anexo VIII, levando-se em consideraçio-o^prazo
máximo de execução dos serviços que será de 60 (sessenta) dias.
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 mediaotee ŝç
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 locai, mobilização e desmobilização e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poòc*3J9er
incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na ptenUh
orçamentaria;

8.1.7 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas
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 supedttte 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 alterador sçja
com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega,prazo dii rjMHLi.i 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 Perraancafer de
Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como ae dtvergêod» 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 havida recurso ou apáta st»
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 exigiòoc
no item 8 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconfÒEraes 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 por Item.

10.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas a dassiftcação se fiará 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 gtebai superiores àqo«te$
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 corno de oons&uçí|fe£MI»
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 m&çaèGt
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; f Q

L) ^^
10.3.10 Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua vjabi£adeí

através de documentação que comprove que os custos dos insutfwtt são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de proditàvkfaide 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 3 5©%
(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
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 60 (sessenta) 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.atuaHzados, de conformidade com o presente
edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no arL 81 íb-iefrn*?
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 a Caso da
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 Munidpat̂ aderá,
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, XE)

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 etegerão
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 obâggçDec
do contrato no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previste-jara a
execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente
nota fiscal na Secretaria Municipal de Finanças. / jj

14.2 - Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-
financeiro, e serão efetuados até 30 (trinta) dias após o adimptemento de cada parecia,
referente à medição previamente realizada peto 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 dê
atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima refericfâ"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 = ÇTX/100) I = (6/100) 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 dasMtvidades dos Serv. de Obras e Utilidade
Pública

15 - Garantia de Execução Contratual (art 40, XVH 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. / tf

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 dó 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:

www.barroalto.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 40901985C3B07500747A2465DD4C67C9



Terça-feira, 02 de junho de 2020 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Barro Alto-BA

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, XVH e art 67)

17.1 - A fiscalização do contrato será efetuada peio 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 Muntàpal, 50
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^a^uipes de trai»the;
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, serrpfc 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 wb" 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 «t. 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 aH
estabelecidos.

20 - Anexos do Edital (art. 40, § 2°)

20.1 - Integram o presente edital os^seguintes anexos:

a) Anexo I - Modelo de Carta de Credentiamento;
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 4é. Magos

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, 02 de maio de 2018.

Prefeito.
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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018

ANEXO I

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

MODELO DE CARTA DE CREDENOAMENTO

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

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

licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018 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° 2/2018

ANEXO II

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de BARRO AL7OBA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de propcrwote do
procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018
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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Edital de TOMADA DE PREÇOS NO 2/2018

ANEXO III

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

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE
PREÇOS N° 2/2018, 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 Comteio (te
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 N° 2/2018

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° 2/2018, instaurado por essa Pgefefcura
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 Cor»eiho
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 N° 2/2018

ANEXO V

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os fins de direito, na quaKdade de proponente do procedimento
licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018, 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

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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BamAMoBA.

Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018

ANEXO VI

À 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) , portadora) da Carte» tte
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do daposto
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

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018

—W W • WW^ W * W W -»

1 BttíTO AttOnfiA.

ANEXO VII

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A Firma/Empresa
, no í cidade)

, sediada na rua
(estado) , inscrita no Cadastro

, por seu representanteNacional de Pessoa Jurídica (C.N.PJ.) sob o no
(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA da fatos
supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro Cadastral apresentado, que
impossibilitem sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018, 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

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018

ANEXO VIII

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

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos, em atendimento ao previsto na alínea T, do item 7.1.3. do Editei
da TOMADA DE PREÇOS NO 2/2018, 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
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OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO

BDI UTILIZADO 24,23%

LOCAL: MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

DATA: ABRIL/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

DISCRIMINAÇÃO

RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO

TOTAL

% DO ITEM

TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADA

PREÇO DO SERVIÇO

207.203,04

207.203,04

30

69.067,68

69.067,68

33,33%

69.067,68

33,33%

DIAS

60

69.067,68

69.067,68

33,33%

138.135,36

66,66%

90

69.067,68

69.067,68

33(33%

207.203,04

100%

www.barroatto.ba.gov.br
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CNPÃ
E-maH: pnfeituraGbvi volta, bá gov.br

CÓDIGO

10100001

10100004

10100005

10100006

10100007

10100008

10100009

101000010

101000011

101000012

101000013

101000014

101000015

101000016

101000017

101000018

101000019

101000020

101000021
101000022

101000023

101000024

101000025

101000026

101000027

101000028
101000029

NOME

RUA JUAZEIRO

RUA ROMÃO GRAMACHO

PRAÇA DA MATRIZ

RUA DA BAIXA

LARGO ROMÃO GRAMACHO

RUA ALTO DA CRUZ

PRAÇA 13 DE MAIO

RUA OSÓRIO SEIXAS

TRAVESSA RUA DA BAIXA

RUA 15 DE NOVEMBRO

RUA JUVÊNCIO MESSIAS

RUA SÃO DOMINGO

PRAÇA DR. MANOEL NOVAES

TRAVESSA MANOEL NOVAES

RUA OTONIEL SEIXAS

13 TVA OTONI EL SEIXAS

23 TVA OTONIEL SEIXAS

RUA LEOPOLDO SEIXAS

l^TVA LEOPOLDO SEIXAS

2?TVA LEOPOLDO SEIXAS

QUADRA MINI POSTO

PRAÇA DA BANDEIRA

13 TVA PRAÇA DA BANDEIRA

2^ TVA PRAÇA DA BANDEIRA

33 TVA PRAÇA DA BANDEIRA

RUA BELO HORIZONTE

AVENIDA ANDRADE

TIPO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO ;

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO j

PARALELEPÍPEDO ;

PARALELEPÍPEDO ,

PARALELEPÍPEDO j

PARALELEPÍPEDO i

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

M2

3£Gt--— — -

190

U 110

98

82

2, í...

110

20

32

25

64

52

47

25

"P

32
-j ->

140

35

27

112

59S

31

2.2

19

77

39?
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CNPJ: 13.234
E-maU: prBfetur

1 40 - C*a 44.

www.barroalto.ba.gov.br

101000030

101000032

101000033

101000036

101000037

101000039

101000040

101000041
101000042

101000043
101000044

101000045

101000046
101000047

101000048

101000049

101000050

101000051

101000052

101000053

101000054

101000055

101000056
101000057

101000058

101000059

101000060
101000061

RUA JOSÉ TENÓRIO DE OLIVEIRA

RUA WILSON TEIXEIRA BASTOS

TRAVESSA JOSÉ TENÓRIO DE
OLIVEIRA

AVENIDA SANTANA

TRAVESSA AVENIDA SANTANA

RUA AURELINO XAVIER
MOITINHO

1̂  TVA AURELINO XAVIER
MOITINHO ,

RUA EDSON GUNES DE ANDRADE

RUA JOSÉ BONIFÁCIO

13 TVA JOSÉ BONIFÁCIO
2^ TVA JOSÉ BONIFÁCIO

RUA SÃO FRANCISCO

RUA MANOEL FERNANDES FARIAS
13 TVA JOSÉ DA CRUZ

RUA FLORIANO DE ARAÚJO
TEIXEIRA

RUA EDGAR DOURADO LIMA

RUA JÚLIO DAMASCENO SILVA
RUA ZEFERINO FERNANDES DE
SOUZA

RUA JOSÉ FERNANDES UMA

RUA PE. JOSÉ SOARES FRANÇA

RUA JOSÉ DA CRUZ

23 TVA JOSÉ DA CRUZ

33 TVA JOSÉ DA CRUZ

RUA GOIÁS
ESTRADA VOLTA GRANDE

RUA MANOEL DAMASCENO SILVA
TRAVESSA ESTRADA DA VOLTA
GRANDE
RUA MARIA ROSA

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPIPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO
PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPIPEDQ

PARALELEPÍPEDO
PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

^PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO ,-VA

PARALELEPÍPEDO fy\O

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO
PARALELEPÍPEDO

57

51

31
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101000062

101000063,

101000064

101000065

101000067

AL

RUA ISABEL FARIAS

TRAVESSA 13 DE MAIO

2 ^ TVA AUREL1NO XAVIER

MOITINHO

RUA ALTO DA BOA VISTA

RUA 2 DE JULHO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

[PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

PARALELEPÍPEDO

M2 4191

www.barroalto.ba.gov.br
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JrfRA: RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO
-íOI UTILIZADO

24,23%

-CCAL MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

)ATA: ABRIL/2018

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

l.O

l 0

73790/002

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE

COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPLÍ.SURA 10 CM.

REAJUNTADO COM CIMENTO E A*EIA GROSSA TRAÇO

1:4 CONSIDERANDO APROVEITAMENTO 00

PARALELEPÍPEDO

TOTAL

M2 4191 49,44 207
1 '"T"
/ '..' .-

www.barroalto.ba.gov.br pf&raryM MUNC**L et
BARRO ALTO

BAHIA
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE RUAS COM MASSA ASFALTICA E CAPA SELANTE

BOI UTILIZADO 24,23 %

LOCAL:/ MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

DATA: ABRIL/2017

PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

1,0

1.1

1.2

' •

14

'. 3

ko

92970

96387

7375DKX32

^Bflu

73760/001

97803

DEMOLIÇÃO DF PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE
MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM. EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/201 7

PRF-MISTURADO A FRIO COM EMU.SAO RM-1C INCLUSO USINAGEM
h APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRA^SPGRIt

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CAHRuCbRIA 9 1
KOiJOV,/', rv-ViMLNT.iiPA

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APl TAÇAn DF ASFALTO NA
PROPORÇÃO DE 0,7 A1.5L / M2. DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS Dt 5
A 15KG/M2 E COMPACTAÇAO COM ROLO - COM USO DA EMULSÃO RR-
2C, INCLUSO APLICAÇÃO E COMPAC1ACAO

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COt.UKATAMENTO SUPERFICIAL
SIMPLES. COM tMUL:>Aú tóf /M HO í-iR- ÍC "OM HANI (0 DIl.iJÍHO
Af- OW2018

.TOTAL

M2

M2

M2
.._. ..

Mv

3000

&34

250

r ,j

í 3810

, 13.18

36,00

42730

2,93

*l ,)2

39542,41

1 b. 090 ,00

iw.g?1» ?«

' •J«->;í '-''':

40488,54_

56.8W01

1
26«42li,??
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE RUAS COM MASSA ASFALTICA E CAPA SELANTE
BDI UTILIZADO 24,23%

LOCAL:/ MUNICÍPIO DE LAPAO
DATA: ABRIL/2017

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

DISCRIMINAÇÃO
RECOMPOSIÇÃO DE PARALELO

TOTAL
% DO ITEM
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADA

PREÇO DO
SERVIÇO

269.428,27
269.428,27

DIAS
30

89.809,42
89.809,42

33,33%
89.809,42

33,33%

60

89.809,42
89.809,42

33,33%
179.618,85

66,67%

90

89.809,42
39.809,42

33,33%
269.428,27

100,00%
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Anexo XII

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Prefeitura Municipal de BARRO ALTO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N<> 2/2018

Abertura dos envelopes: 23/05/2018

Horário: 10:00h00m

Prezados senhores,

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada nos
documentos anexos, para ITEM I - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM MASSA
ASFÁLT1CA; ITEM II - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO,
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.

www.barroako.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
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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$ ( ).

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
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-30-Cap:44.
br

BamAUoBA.

ANEXO XIII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTKE 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 representada- por *e&
Prefeito, Orlando Amorim Santos, brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de

Identidade n° 03600837-06 SSP/BA e CPF nM26.776>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) dfee£or(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° 2/2018, 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: ITEM I - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM

MASSA ASFÁLTICA; ITEM II - REPOSIÇÃO DE CALÇAMEffTD EM PARALELEPÍPEDO, NO
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - BA.

Parágrafo Único - Integra e completa o presente Termo Contratual, para Iodos os

fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital
de TOMADA DE PREÇOS N° 2/2018, 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 indfréta, em
regime de empreitada por preço global.

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

www.barroalto.ba.gov.br
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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)

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 COffI$#iffD&
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 fecal 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)
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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.

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 T? de 60
(sessenta) 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 60 (sessenta) dias e será contado a partir da publicação do extrato
contratual.

Parágrafo Terceiro - Executado o contrato, o seu objeto será recebido no» termos
do art. 73, inciso I, alíneas wa" 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
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° &666^ f̂» vatar
equivalente a 05% (cinco) por cento do valor do presente Contrato.
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Parágrafo Primeiro - 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 naâmgfe «8e
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 e
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 Li cita n te 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 sotídez e
segurança da obra, durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código
Civil Brasileiro. Q&

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

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTTWAMTC receber o^fejete
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 eccução do Confrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:

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

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 iegislação 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 matríoáatia
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 CONTRATANHE 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 equwatente-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 muta 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, «m
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 disposiçeesáe
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Cláusula Décima Quarta - Duração - (art. 55, IV e art. 57)

O presente Contrato terá o prazo de duração de 90 (noventa) 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 ÇANARANA, Estado éa 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° CPFn<>
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