DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
EDITAL
01 de abril de 2015.
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
Obras Públicas.
I- PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 015183
II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO
23 de abril de 2015 –10:00 horas
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES
Sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia do Município de Dias D’Ávila situada à Praça dos Três Poderes,
S/N – Lessa Ribeiro, Dias D’Ávila - Bahia. CEP 42.850-000.
IV – OBJETO DA LICITAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para requalificação da Praça Luiz Gonzaga, no Município de
Dias d’Ávila – BA, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.
V – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
V.I. O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses, a contar da data da assinatura do contrato;
V.II. O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.
VI – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão / Unidade: 07/701
Atividade: 15.451.006.1035
Elemento de despesa: 44.90.51.00
Subelemento: 00
Fonte de recursos: 00
VII – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
VII.1. O pagamento pela execução do objeto desta licitação será efetuado pelo Município de Dias d’Ávila, após a efetiva realização do serviço, e
após a apresentação da Nota fiscal atestada por funcionário responsável, cumprindo-se os prazos legais;
VII.2. Caso o licitante vencedor seja– optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor;
VII.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota
Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para
efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado;
VII.4. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, para-fiscais,
emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, bem como salárioe contribuições incidentes sobre a
remuneração de seu pessoal, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços
por recolhimentos determinados pela Autoridade Superior;
VII.5. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da
licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da Lei;
VII.6. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham sido prévia e
expressamente autorizados, através de termo aditivo;
VII.7. O Município de Dias d’Ávila se reserva ao direito de suspender o pagamento se a execução do objeto não estiver de acordo com as
especificações constantes no edital e seus anexos.
VIII - LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
As obras serão executadas conforme item IV deste Preâmbulo;
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. A presente licitação será regida pelas seguintes normas:
a) Lei Federal nº 8.666/93 na sua atual redação;
b) Lei Complementar 123/06;
1.2. TIPO/REGIME
1.2.1 Menor Preço GLOBAL;
1.2.2 Empreitada por Preço Unitário.
2. OBJETO
2. Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para requalificação da Praça Luiz Gonzaga, no Município de
Dias d’Ávila – BA, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.
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3. DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO/EXECUÇÃO
3.1. O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses, a contar da data da assinatura do contrato;
3.2. O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses, a contar da emissão da ordem de serviço.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta Licitação empresas brasileiras ou estrangeiras em funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados pelo Município de Dias d’Ávila, devendo o
Registro Cadastral estar atualizado, ou ainda as que atenderem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, conforme preconizado no art. 22, §2º da
lei 8.666/93, sendo vedada a participação de:
4.1.1. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
4.1.2. Empresas temporariamente suspensas de licitar e impedidas de contratar com o Município;
4.1.3. Empresas com falência decretada, concordatárias ou em recuperação judicial / extrajudicial; e
4.1.4. Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público Municipal.
4.2. Não será permitida a participação de pessoa física e consórcios de pessoa jurídica nesta licitação;
5. CREDENCIAMENTO
5.1. Para participar desta licitação, o representante legal do licitante deverá apresentar-se ao Presidente da Comissão de Licitação munido do
documento credencial acompanhado da carteira de identidade, ou de outro documento equivalente com foto eDeclaração de Atendimento as
Condições de Habilitação, conforme (ANEXO VIII);
5.2. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da Comissão de Licitação por um representante
devidamente munido de documento hábil, que o credencie a participar da sessão pública;
5.3. Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído e somente estes serão admitidos a intervir nas fases do
procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo representado;
5.4. Caso a procuração não seja pública será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la;
5.5. A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do Contrato Social ou equivalente da empresa;
5.6. Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o mesmo
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social devidamente autenticado;
5.7 Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas;
5.8. Para fins de credenciamento o licitante deverá adotar o modelo na forma prevista no Anexo I (Modelo de Carta de Credenciamento),
acompanhado da devida identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente;
5.9. Não será permitida a competição entre sociedades empresariais que possuam os mesmos sócios, sob pena de inabilitação;
5.10. Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, salvo na condição de ouvintes;
5.11. Quando na firma ou denominação social da microempresa ou da empresa de pequeno porte não constar, respectivamente, as
observações “ME” ou “EPP”, juntamente com o credenciamento, será exigida, para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº. 123/06, a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
5.11.1 declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;
5.11.2 declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível;
5.11.3 declaração do próprio licitante, atestando, sob as penalidades da lei, o seu enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte.
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
6.1. As propostas deverão ser apresentadas em dois envelopes distintos, contendo o envelope “A” os documentos de habilitação e o envelope
“B” a proposta comercial;
6.2. Os envelopes A – Habilitação e B – Proposta Comercial deverão conter na parte externa as informações que se seguem:
6.2.1. Envelope A - Habilitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
6.2.2. Envelope “B” – PROPOSTA COMERCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
6.3. Os envelopes deverão ser entregues devidamente fechados e lacrados, na data e horário consignados no preâmbulo do presente Edital;
6.4. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES:
6.4.1. O Envelope “A” – HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o item 7 deste Edital;
6.4.2. O Envelope “B” – PROPOSTA COMERCIAL deverá conter a Proposta da licitante, de acordo com o disposto no item 9 deste Edital.
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7. DA HABILITAÇÃO
7.1. Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os documentos especificados neste item 7;
7.2. Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante:
7.2.1. a não apresentação da documentação exigida para a habilitação;
7.2.2. a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
7.2.3. a substituição dos documentos exigidos para a habilitação por protocolos de requerimento de certidão;
7.2.4. o não cumprimento dos requisitos de habilitação;
7.2.5. não apresentação do ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (ANEXO XII), que será fornecido a licitante interessada, conforme disposto
no item 19.10 e seguintes (Disposições Gerais);
7.3. Os documentos apresentados para fins de habilitação poderão ser os originais, cópia autenticada por cartório ou publicação de órgãos da
imprensa oficial ou comprovantes extraídos via Internet, sujeitos estes últimos a verificação imediata da validade.
7.3.1. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados seqüencialmente por item da habilitação,
de modo a facilitar a análise;
7.3.2. Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal e negativa de falência e concordata, ou recuperação judicial/extrajudicial,
se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 60 dias entre a data de sua expedição e a data
para entrega dos envelopes, exceto para o constante no subitem 7.5.2. deste Edital.
7.4. HABILITAÇÃO JURÍDICA
A documentação relativa à Habilitação Jurídica da licitante, cujo objeto social deve ser compatível com o objeto licitado, consistir-se-á do que se
segue:
7.4.1. Registro Comercial, em se tratando de empresa individual;
7.4.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e respectivas alterações, devidamente registrado, em se tratando de
Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Nota: Somente no caso do contrato social em vigor, quando houver a consolidação das cláusulas contratuais, não será necessária a
apresentação de todas as alterações contratuais.
7.4.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
7.4.4 - Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.5. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistir-se-á do que se segue:
7.5.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.5.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;
7.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Tributos e Dívida Ativa da União do domicílio ou sede da licitante, através de
certidões negativas ou certidões positivas, com efeito, negativo;
7.5.4. Prova de regularidade para com o Estado do domicílio ou sede da licitante, através de certidões negativas ou certidões positivas, com
efeito, negativo;
7.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, através de certidões negativas ou certidões
positivas, com efeito, negativo;
7.5.6. Prova de regularidade de situação com a seguridade social (INSS);
7.5.7. Prova de regularidade perante o fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);
7.5.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela
Lei nº 12.440, de 2011).
7.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A documentação relativa à qualificação técnica consistir-se-á do que se segue:
7.6.1. Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com validade em vigor. No caso de
empresas não sediadas no Estado da Bahia, comprovação de registro no CREA da empresa e do profissional responsável, dentro de sua
validade, ou visto da mesma, além da prova de atendimento dos requisitos previstos em lei especial, no que se refere à legislação do CREA;
7.6.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa ou em nome do(s) seu(s) responsável (eis) técnico(s),
sendo este(s) vinculado(s) à licitante, conforme subitem 7.6.2.1, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas
pelo CREA;
7.6.2.1 A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico deverá ser feita mediante apresentação de um dos seguintes
documentos:
I. no caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do
Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o n.º de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário;
II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do
domicílio ou da sede do licitante;
III. no caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos.
7.6.3 Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no caput será(ão) o(s) responsável (eis) pela
execução dos serviços, objeto deste edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional
competente;
7.6.4 Deverá a declaração supra ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo(s) Responsável (eis) Técnico(s)
mencionado(s);
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7.6.5 Os serviços de maior relevância técnica e valor significativo, especificados no item 7.6.9, não precisam constar simultaneamente em um
mesmo serviço. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiência requerida do profissional;
7.6.6. A licitante deverá apresentar o Corpo Técnico/Administrativo, disponível para execução do objeto desta Licitação, devendo ser composto
de pelo menos um Engenheiro Civil;
7.6.7. Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso da execução do Contrato, por outro profissional de
comprovada experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela Administração;
7.6.8. Deverá ser atendido o quantitativo mínimo e as descrições mínimas estabelecidos em cada item da Planilha Orçamentária;
7.6.9. Para comprovação de aptidão técnico-profissional, o licitante deverá possuir em seu quadro, conforme subitem 7.6.2.1, na data da
publicação do referido edital, profissional de nível superior com formação em Engenharia Civil, cujo nome deverá constar como responsável
técnico junto ao CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços serão
executados, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, com os seguintes serviços mais
relevantes:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MAIS RELEVANTES

UNIDADE

QUANT.
TOTAL

1

PISO EM CONCRETO

M2

448,00

2

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO

M2

758,80

3

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

M2

257,04

4

INSTALAÇAO ELÉTRICA

UND

1

7.7.QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
A documentação exigida para a qualificação econômico-financeira constitui-se do que se segue:
7.7.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, contendo termo de abertura e encerramento, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da proposta.
7.7.1.1. A boa situação financeira da licitante será aferida pela demonstração, no mínimo, dos seguintes índices:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/ PC > ou = 1,5
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC + RLP)/( PC + ELP) > ou =1,5
GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC + ELP) / AT < ou = 0,40
ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
7.7.1.2. Comprovação de Patrimônio social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme disposto no
art. 31, § 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores;
7.7.1.2.1. As empresas recém constituídas e que não tenham promovido a apuração dos primeiros resultados, poderão participar
do certame apresentando o seu "balanço de abertura" que demonstre situação econômica financeira satisfatória;
7.7.1.2.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica.
8. DO PROCESSAMENTO
8.1. Esta licitação será processada e julgada pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Exma. Srª. Prefeita Municipal, através do
Decreto nº 1.401/2015 de 09 de janeirode 2015, publicado em 15 de janeirode 2015.
9. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA
9.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada
pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, contendo obrigatoriamente o seguinte:
a) Modelo de Proposta de Preço, de acordo com o modelo constante do ANEXO VI;
9.2. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da atividade, os impostos, taxas e tributos
eventualmente devidos conforme legislação pertinente e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos
noturnos, dominicais e em feriados, com salários e benefícios conforme acordo coletivo de trabalho da categoria sindical, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto desta licitação;
9.3. Os quantitativos de serviços constantes do ANEXO III, não poderão ser alterados para composição da Proposta Comercial;
9.4. No caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, devendo a Comissão refazer o cálculo para fins de
julgamento;
9.5. Havendo divergência entre o preço escrito em algarismos e aquele escrito por extenso, prevalecerá sempre o segundo, podendo a
Comissão alterar os valores, adequando-os quando necessário;
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9.6. A qualquer tempo, poderá ser solicitado das empresas participantes, a apresentação de Planilha de Composição de custos dos preços da
Proposta;
9.7. As propostas deverão ter o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data limite para entrega dos envelopes. Após o decurso
desse prazo, sem convocação para a contratação, ficarão as licitantes liberados dos compromissos assumidos;
9.7.1. Excepcionalmente, antes do término do período original de validade das propostas, a Comissão poderá solicitar à licitante a
extensão de tal prazo. A eventual solicitação deverá ser feita por escrito e a licitante, ao recebê-la, deverá também responder por
escrito. Deverá haver ainda a prorrogação da validade da garantia de participação. A anuência à extensão do prazo deverá ser
assinada por representante legal da licitante;
9.7.2. Não será permitida qualquer alteração da proposta da licitante que concordar com a extensão de seu prazo de validade.
10. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
10.1. Em data e horário designados para abertura dos envelopes, no local indicado, a Comissão Permanente de Licitações dará início à sessão
de abertura das propostas;
10.2. Depois de iniciados os trabalhos não será recebida nenhuma outra documentação nem tampouco serão permitidas quaisquer
modificações nos elementos entregues pelos licitantes;
10.3. Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas enviadas através de fac-símile ou contidas em envelopes abertos ou que sejam
entregues à Comissão Permanente de Licitação fora do prazo estabelecido neste Edital;
10.4. A Comissão Permanente de Licitação fará a identificação do representante legal ou credenciado da empresa licitante, através da Carta de
Credenciamento e documentação de identificação, sendo admitidos no máximo dois representantes credenciados por empresa licitante;
10.5. Se a credencial de algum licitante não estiver de acordo com as exigências descritas neste Edital, este representante não poderá se
manifestar durante os trabalhos, nem tão pouco poderá fazer constar em ata qualquer manifestação;
10.6. O não comparecimento do representante credenciado não impede a empresa licitante de participar do processo licitatório, sendo vedada,
contudo, qualquer manifestação;
10.7. A Comissão dará início à abertura dos envelopes “A” - HABILITAÇÃO, sendo rubricados todos os documentos e envelopes pelas
licitantes presentes e pela Comissão. Da mesma forma serão rubricados os envelopes “B”- PROPOSTA COMERCIAL. Lavrar-se-áAta
circunstanciada de todo o procedimento;
10.8. Por ocasião da abertura dos documentos necessários à habilitação, as licitantes poderão fazer ressalvas pertinentes, para constar em Ata;
10.9. Encerrada a sessão, a apreciação e o julgamento da habilitação serão realizados pela Comissão em reunião posterior, segundo os
critérios definidos no item 7 deste edital. O julgamento será publicado, oportunamente, no Diário Oficial do Município, bem como a data e horário
para a abertura dos Envelopes “B”.
11. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. Em data, horário e local designados, em sessão pública, serão abertos os envelopes “B” – Proposta Comercial das licitantes habilitados,
sendo rubricados pelas licitantes presentes e pela Comissão todos os documentos;
11.2. Por ocasião da abertura das propostas, as licitantes poderão fazer ressalvas pertinentes para constar em ata;
11.3. Uma vez abertas, as propostas serão tidas por imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriorespelas
licitantes tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem;
11.4. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificação por motivos relacionados com a
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento;
11.5. Encerrada a sessão, a apreciação e o julgamento das propostas serão realizados pela Comissão em reunião posterior;
11.6. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, classificando-se as demais propostas de acordo com
a ordem crescente de preços globais ofertados.
11.6.1. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar preços para todos os itens licitados em cada planilha, sob pena de desclassificação,
uma vez que o critério de julgamento é por menor preço GLOBAL.
11.7. Serão desclassificadas as propostas que não obedecerem às exigências do Edital e seus Anexos ou da legislação aplicável e, em
especial, as que:
11.7.1. não cumprirem as exigências contidas no subitem 9.1 deste edital;
11.7.2. forem omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento;
11.7.3. basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem reduções sobre as propostas mais vantajosas;
11.7.4. impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste Edital;
11.7.5. apresentarem quantitativos em desacordo com os constantes do ANEXO III – Planilha Orçamentária e do ANEXO VI - Modelo de
Proposta de Preços deste edital;
11.7.6. apresentarem Planilha de Composição de Preços Unitários inverossímil, não sendo admitida a apresentação de preços unitários
simbólicos, irrisórios, de valor zero ou incompatíveis com os preços dos insumos e salários do mercado, acrescidos dos respectivos
encargos;
11.7.7. apresentarem PREÇOS GLOBAIS excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, conforme legislação vigente.
11.8. Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, as licitantes empatadas serão convocadas, através de publicação no Diário Oficial
do Município, para realização de desempate por sorteio, em sessão pública, em data e horário previamente fixados;
11.9. O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial do Município;
11.10. A homologação da licitação e adjudicação do seu objeto à licitante vencedora ocorrerá por ato da Exma. Srª. Prefeita Municipal,
publicado no Diário Oficial do Município.
12. DOS RECURSOS
12.1. Dos atos relativos para essa licitação cabem os recursos previstos no Capítulo V da Lei 8.666/93, tendo efeito suspensivo os relativos aos
atos de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. Homologada a licitação, a contratação será formalizada por meio da lavratura de Termo de Contrato, cuja minuta constitui o ANEXO V;
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13.2. Convocada, terá a adjudicatária o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços Públicos, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de sujeitar-se às penalidades previstas no subitem 14.1.
13.2.1. O prazo de assinatura do Termo de Contrato poderá ser prorrogado uma vez, por 05 (cinco) dias úteis, quando solicitado pela parte
durante o transcurso do prazo inicial e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.
14. DAS PENALIDADES
14.1. A não assinatura do Termo de Contrato no prazo estabelecido no item 13.1 ensejará a cobrança, por esse Município, por via administrativa
ou judicial, de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta adjudicada, bem como a aplicação da penalidade de suspensão
temporária ao direito de licitar com este Município e o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 2 (dois) anos;
14.2. A apresentação de documentação inverossímil ou o cometimento de fraude implica a inabilitação ou desclassificação da licitante e a
aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante o Município de DIAS D’ÁVILA, que será concedida se o interessado ressarcir a Administração dos prejuízos
resultantes e após o decurso do prazo de 2 (dois) anos, se não houver impedimento legal para a reabilitação, sem prejuízo da comunicação do
ocorrido ao Ministério Público;
14.3. Na hipótese de descumprimento por parte da Contratada das obrigações assumidas ou de infringência de preceitos legais pertinentes,
serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades estabelecidas no ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato.
15. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
15.1. O Município de DIAS D’ÁVILA procederá ao pagamento, assim como reajuste contratual, na forma e condições estabelecidas no ANEXO
V - Minuta de Termo de Contrato.
16. DA REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO
16.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.
17. DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO AS MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLEMENTAR Nº. 123/06).
17.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente identificadas nos termos do art. 72 da
Lei Complementar n.º 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
17.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
17.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 18.1.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
17.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas,será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
17.2.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
17.3. Para efeito do disposto no item 18.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão convocadas as
microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 18.2.1, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 18.2.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
17.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 18.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame;
17.5. O disposto nos itens 18.2 e 18.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. A apresentação dos Envelopes implica a aceitação irrestrita pelas licitantes de todas as condições estabelecidas no presente edital e em
seus anexos;
18.2. A Comissão Permanente de Licitação não aceitará documentação e proposta enviadas por via postal. Os envelopes deverão ser
entregues na data estabelecida no preâmbulo do Edital;
18.3. O Município de DIAS D’ÁVILA poderá revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, em ambos os casos, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
18.4.O Município de DIAS D’ÁVILA reserva-se o direito de operar, por execução direta, a seu critério, quaisquer dos serviços objeto do Contrato,
em áreas diversificadas do Município de DIAS D’ÁVILA, objetivando assegurar e avaliar a capacidade operacional do sistema ou atender a
situações de emergência;
18.5. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas desclassificadas, o Município de DIAS D’ÁVILA poderá, a seu critério,
conceder às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas
que as inabilitaram ou desclassificaram;
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18.6. A Comissão Permanente de Licitação dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente edital, desde que manifestadas por
escrito, endereçada a Comissão Permanente de Licitação, para o endereço copelseosp2015@gmail.com, até 05 (cinco) dias úteis anteriores
à data estabelecida para a entrega dos envelopes proposta, citando a referência Tomada de Preços001/2015. A Comissão responderá em até
03(três) dias úteis antes do recebimento das propostas;
18.7. A licitante é a responsável pela veracidade das informações e autenticidade dos documentos apresentados, em qualquer das fases da
licitação;
18.8. É facultada à Comissão ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveriam constar originariamente da
proposta;
18.9. No interesse do Município de DIAS D’ÁVILA, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser adiada a
abertura desta licitação, ou alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação, o que será divulgado na forma da lei;
18.10. A licitante interessada em participar do certame, deverá realizar visita ao local da obra, através de seu responsável técnico,
devidamente identificado mediante documento de identificação pessoal e Certidão de Registro do Responsável Técnico da empresa
perante o CREA, na condição de engenheiro civil, ocasião em que lhes será entregue Atestado de Visita Técnica (ANEXO XII), a ser
emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, comprovando que a Licitante visitou e conhece os locais e condições
onde os serviços serão executados, devendo este documento, no original ou cópia autenticada, ser obrigatoriamente entregue junto
com os documentos de HABILITAÇÃO;
18.10.1. A Visita Técnica deverá ser agendada, pessoalmente ou por telefone, com o Eng. Iggor Dias Senna ou outro funcionário
indicado pelo Município. O horário de agendamento será das 08 horas às 12 horas, através do telefone de contato (71) 3648-3530;
18.10.2. A visita técnica será realizada até o 5º (quinto) dia anterior ao certame, mediante o documento de identificação do
responsável técnico e a certidão de registro do responsável técnico da empresa perante o CREA, na condição de engenheiro civil,
para percorrer as áreas a serem visitada, saída da sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, localizada na Praça
dos Três Poderes.
18.11. Caso seja verificado, no momento da sessão de licitação, que a pessoa que realizou a visita técnica não seja efetivamente o responsável
técnico da licitante a licitante será inabilitada.
18.12. Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos na Secretaria de Obras e Serviços Públicos através do telefone (071) 36483530;
18.12.Informações sobre o andamento da licitação e resultado de julgamento poderão ser obtidas com a Comissão Setorial Permanente de
Licitações de Obras e Serviços de Engenharia do Município de Dias d’Ávila, em dias úteis, de 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00, no endereço
constante do preâmbulo deste edital.
ANEXO I - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ANEXO IV – PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO
ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES
ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
ANEXO IX – DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
ANEXO X – DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANEXO XI – DECLARAÇÃO IDONEIDADE
ANEXO XII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira
Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
______________, de ________ de _____________.
Prezados Senhores:
A empresa ___________________, com sede na cidade de _______________________, Estado de
___________________,
sito
à
_______________________________,
neste
ato
representada
pelo
Sr(a.)
_______________________________, sócio-proprietário(a) desta empresa, CREDENCIA o(a) Sr.(a) _________________________,
(qualificação completa), residente e domiciliado(a) na cidade de __________________, sito à ____________________________________,
portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº ______________ e do C.P.F. nº _________________, para representar-nos, no ato de abertura
dos Envelopes “A” - Documentação e “B” - Proposta Comercial, ref. ao Processo Licitatório acima, podendo para tanto praticar todos os atos
necessários para o fiel cumprimento deste credenciamento, bem como, estando investido de poderes para impetrar e desistir de eventuais
recursos.
___________________________________
(Nome da empresa)
(Nome do sócio-proprietário)
OBS.: Usar papel timbrado da sociedade empresarial
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ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
REF: DECLARAÇÃO
Em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações
posteriores, DECLARAMOS, para fins de participação na licitação retro mencionada que:
a.) nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
b.) não foi declarada inidônea pelo Poder Público de nenhuma esfera;
c.) não existe fato impeditivo à nossa habilitação;
d.) não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo ou em comissão;
e.) atesta o estrito cumprimento do disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal/88, estando ciente que qualquer eventual infringência
a esta regra, devidamente comprovada, acarretará imediata inabilitação, desclassificação e até a rescisão de eventual contrato a ser firmado.
Por ser a expressão da verdade, eu _______________________________ representante legal desta empresa, firmo a presente.
Local e data.
Assinatura e carimbo.
OBS.: Usar papel timbrado da sociedade empresarial
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ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM

CÓDIGO

1.0

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

PREÇO
(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

SERVIÇOS INICIAIS

1.1

74209/1U

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

M2

8,00

353,09

2.824,72

1.2

74242/1U

M2

15,00

191,91

2.878,65

1.3

CP_08_028

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES
HIDRO- SANITARIAS E ELETRICAS
TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO,
EXECUTADO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO
GALVANIZADO,E=0,45MM, INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

M2

498,00

35,50

17.679,00

REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE
SUPERFICIE METALICA
RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/
REMOCAO
REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO
REMOCAO DE FIACAO ELETRICA
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO, INCLUINDO A
REMOÇÃO
CARGAS E TRANSPORTES

M2
M3
M2

55,34
50,29
19,72

8,17
228,85
12,97

452,13
11.508,87
255,77

M2
M

808,08
246,00

3,87
5,35

3.127,27
1.316,10

M2
M
H

2.155,00
384,00
437,40

12,32
6,09
9,34

26.549,60
2.338,56
4.085,32

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS
DIVERSOS A 100M
ESCAVAÇÕES E ATERROS

M3

194,94

17,92

3.493,32

M3

194,94

61,88

12.062,89

REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M,
UTILIZANDO MATERIAL ARGILO- ARENOSO
ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM
ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL
ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE
ATÉ O REATERRO
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA
COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
VIBRATORIO
COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE VALA (APÓS
REATERRO)
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M
FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

M3

55,04

55,44

3.051,42

M3

55,04

31,42

1.729,36

M3

55,04

2,04

112,28

M3

195,74

22,29

4.363,04

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA
FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014_P
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
INFRA ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA

M2

163,50

14,22

2.324,97

M2

64,73

60,68

3.927,82

M2

163,50

4,20

686,70

2.0
2.1
2.2
2.3

72125U
73616U
79516/1U

2.4
2.5

85184U
85335U

2.6
2.7
2.8

85375U
85407U
CP_08_058

3.0
3.1

72897U

3.2

74023/5U

4.0
4.1

5719U

4.2

74015/1U

4.3

79490U

4.4
5.0

79517/1U

5.1

75481U

5.2

87496U

5.3

87894U

6.0
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6.1

26

ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO

KG

153,32

6.2

337

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG

2,00

11,06

22,12

6.3

73346U

M3

1,27

2.062,19

2.618,98

6.4

73994/1U

KG

1.408,00

8,01

11.278,08

6.5

74115/1U

M3

16,34

429,24

7.013,78

6.6

83730U

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/
1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF
COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG
DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE
DOBRAGEM MONTAGEM E
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6),
PREPARO MANUAL
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE
ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
PINTURAS

M2

1,00

180,48

180,48

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM
MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOE, P/ PINTURA
LATEX
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO
EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES
DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM
ELASTOMEROS, 3 DEMAOS
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE
METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO
CAIACAO EM MEIO FIO
PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E
FUNDO PREPARADOR
FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA
ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA
DE 25 MICRA
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
PINTURA PIGMENTADA PU PARA PISO EM ÁREAS
EXTERNA
QUADRA POLIESPORTIVA

M2

163,88

12,55

2.056,69

M

14,11

10,42

147,03

M2

0,30

37,10

11,13

M2
M2

83,70
26,72

18,01
16,20

1.507,44
432,86

M2
M2

73,80
61,28

3,51
146,24

259,04
8.961,59

M2

26,72

6,78

181,16

M2

96,00

28,26

2.712,96

M2

23,48

11,67

274,01

M2

972,04

36,73

35.703,03

CONJUNTO PARA FUTSAL ( PAR DE TRAVES
OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A
FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO
FIO 4MM).
CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE
NYLON 2 MM
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA
PLANA 14 GSG
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
1 1/2"
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1"
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580
CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M
REDE DE COBERTURA DE POLIETILENO TORCIDA
AD, MALHA 12X12 CM E CORDA TORCIDA E=4MM
PARA AMARRAÇÃO DE REDE, COR VERDE
ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO
GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE
DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO
NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE
PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

2.172,89

2.172,89

UN

1,00

796,46

796,46

M2

0,64

198,30

126,91

M2

12,96

336,49

4.360,91

M

48,00

75,50

3.624,00

M

50,00

44,06

2.203,00

M2

875,00

30,02

26.267,50

PAR

1,00

2.313,10

2.313,10

7.0
7.1

09906.8.2.1PI

7.2

41595U

7.3

6225U

7.4
7.5

79466U
79498/1U

7.6
7.7

83693U
84647U

7.8

84660U

7.9

84665U

7.10

88489U

7.11

CP_06_008

8.0
8.1

25398

8.2

25399

8.3

68054U

8.4

73631U

8.5

73976/4U

8.6

7696

8.7

CP_08_051

8.8

CP_08_066

4,39

673,07
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PREFEITURA MUNICIPAL
8.9

CP_08_068

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 2" C/
UMA FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA LOSANGULO DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDA DE PVC ALTA
ADERENCIA, FIO 14 BWG REVESTIDO EM PVC E
MALHA QUADRADA/CERCAMENTO 5X5CM, COR
VERDE
PAVIMENTAÇÃO

M2

4,00

654,73

2.618,92

8.10

CP_08_072

M2

367,20

145,71

53.504,71

LASTRO DE AREIA MEDIA
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM
JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA
CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES,
COM D = 30 CM
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO
BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO,
ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M,
INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA
ELETRICA
JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA EM PVC PARA
PISO
RAMPA PARA PORTADORES NECESSIDADES
ESPECIAIS
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSÕES 7X10X35X100CM (FACE
SUPERIORXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO
C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO
ESCAVAÇÃO E REATERRO.
PISO TATIL DIRECIONAL, 25X25CM PARA PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIFICAS ASSENTADO
COM CIMENTO COLANTE, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
PISO INTERTRAVADO 15X8X5 CM DE CONCRETO,
TIPO UNISTAIN, SOBRE COLCHÃO DE AREIA
GRELHA PRÉ-MOLDADA 18 FUROS 90X40X5 CM
PISO EM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS
ARMADA 50X50X2,5 CM, ASENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
URBANIZAÇÃO

M3
M2

30,14
90,50

108,56
63,85

3.272,00
5.778,43

M

62,40

38,74

2.417,38

M2

1.084,00

16,25

17.615,00

M2

640,00

48,67

31.148,80

M

960,00

3,88

3.724,80

UN

8,00

115,06

920,48

M

246,00

47,68

11.729,28

M2

12,80

30,33

388,22

M2

1.084,00

76,74

83.186,16

M
M2

62,40
87,50

84,24
76,43

5.256,58
6.687,63

PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M,
EM CAVAS DE 80X80X80CM
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS
SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO
REMOCAO DE ENTULHO
EQUIPAMENTOS

UN

4,00

91,21

364,84

M2
UN

843,50
7,00

12,65
90,75

10.670,28
635,25

73875/1U

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO
TORRE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

M/MES

100,00

19,61

1.961,00

12.1

02630.8.2.1

M2

28,00

129,37

3.622,36

12.2

13343

UN

1,00

30,65

30,65

12.3

16.004.000015.SER

UN

4,00

0,86

3,44

12.4

16131.8.1.5

UN

2,00

2,93

5,86

12.5
12.6

1891
1892

TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em
alvenaria e = 5 cm
BRACADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXACAO
EM POSTE CIRCULAR"
Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 15 mm
1/2"
BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto Ø
40 mm (1 1/2")
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"

UN
UN

21,00
35,00

1,59
2,01

33,39
70,35

9.0
9.1
9.2

73692U
74079/1U

9.3

83689U

9.4

83694U

9.5

84212U

9.6

CP_03_080

9.7

CP_06_003

9.8

CP_08_005

9.9

CP_08_059

9.10

CP_08_063

9.11
9.12

CP_08_064
CP_08_065

10.0
10.1

73967/1U

10.2
10.3

74236/1U
85186U

11.0
11.1
12.0
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12.7
12.8
12.9

1893
1902
342

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2"
LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4"
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048
KG/M)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTOR
CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO
ALTA PRESSÃO ATÉ 400W
CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN
20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
UN
KG

4,00
13,00
3,00

4,24
3,39
7,55

16,96
44,07
22,65

12.10

55865U

M

18,59

24,46

454,71

12.11
12.12

68069U
72250U

UN
M

1,00
200,00

52,90
8,81

52,90
1.762,00

12.13

72280U

UN

12,00

45,21

542,52

12.14

72285U

UN

28,00

91,50

2.562,00

12.15

72934U

M

32,10

5,99

192,28

12.16

73542U

BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P

CJ

21,00

1,01

21,21

12.17

73614U

M

2,00

13,18

26,36

12.18

73783/3U

UN

1,00

514,47

514,47

12.19

74130/1U

UN

3,00

11,89

35,67

12.20

74130/3U

UN

4,00

52,85

211,40

12.21

74130/4U

UN

2,00

76,80

153,60

12.22

74131/4U

UN

1,00

373,04

373,04

12.23

74252/1U

M

130,60

15,82

2.066,09

12.24
12.25

7581
83372U

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR
COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE
- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8"
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
UN

2,00
1,00

1,08
698,22

2,16
698,22

12.26

83388U

CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL

UN

8,00

11,19

89,52

12.27

83399U

UN

23,00

41,80

961,40

12.28

83407U

M

45,20

23,64

1.068,53

12.29

83417U

M

185,30

3,60

667,08

12.30

83418U

M

932,90

5,18

4.832,42

12.31

83419U

M

569,20

6,21

3.534,73

12.32

83420U

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

21,60

8,51

183,82

12.33

84158U

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"

CJ

35,00

1,31

45,85
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12.34

84159U

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"

CJ

13,00

2,55

33,15

12.35

CP_08_003

UN

13,00

562,57

7.313,41

12.36

CP_08_057

UN

6,00

3.927,15

23.562,90

12.37

CP_08_061

LUMINARIA DE EMBUTIR SOLOTIPO ASPE 1- AT,C/
ARO OU GRADE EXTERNA DE PROTEÇÃO E
DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO C/ 8MM , P/
JARDIM, (ANTI-VANDALISMO), BOCAL E-27 OU
BIPINO, INCLUINDO LÂMPADA HALOGENA 75WPAR-30, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
POSTE COM BRAÇO DUPLO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO FLANGEADO,
CHUMBADOR, MODELO PHOENIX OU SIMILAR, P/
PRAÇA, ALTURA ÚTIL H = 8,0M C/ BASE, C/ 2
LUMINÁRIAS COMPLETAS, REATOR, BOCAL E 40 E
LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR DE
400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM GRADE DE
ALUMÍNIO / BOCAL E-27 /LÂMPADA COMPACTA
20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

8,00

69,09

552,72

12.38

CP_08_067

UN

8,00

699,13

5.593,04

12.39

CP_08_069

PROJETOR PL-367/377, RETANGULAR OU SIMILAR
FECHADO, LATERAIS FUNDIDO CORPO EM
ALUMÍNIO REFLETAL, COM ALOJAMENTO FUNDIDO
EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ REATOR C/ TAMPA
BASCULANTE, LENTES PLANAS DE VIDRO DE
CRISTAL TEMPERADO, BOCAL E-27 OU E-40,
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR E
CRUZETA
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC
RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE (1 1/2").FORNECIMENTO

UN

1,00

6,13

6,13

12.40

CP_08_070

BENGALA PARA ELETRODUTO (1 1/2")

UN

3,00

12,69

38,07

12.41

CP_08_071

POSTE CIRCULAR EM AÇO 1010/1020 OU SIMILAR,
GALVANIZADO A FOGO FLANGEADO E PINTADO,
DIAMETRO EXTERNO 60.3MM, CHUMBADOR 3/4" C/
4 VARÕES E PORCAS, ALTURA ÚTIL H = 8,0M,
FORNEC./INSTALAÇÃO
DIVERSOS

UN

4,00

3.177,55

12.710,20

13.1

5089

CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO
ENVERNIZADO 45MM

UN

3,00

33,51

100,53

13.2

CP_06_002

UN

1,00

10.687,50

10.687,50

13.3

CP_08_002

M

543,00

53,56

29.083,08

13.4

CP_08_031

UN

31,00

94,13

2.918,03

13.5

CP_08_055

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUINHO
COM TORA DE MADEIRAS TRATADA,BALANÇOS
TRIPLO E VAI E VEM, CASA TARZAN E GANGORRA
CERCA EM TOCO DE EUCALIPTO TRATADO D=8 A
11CM, H=30 A 35CM, CRAVADO COM CONCRETO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ASSENTAMENTO DE BANCOS EM JARDIM,
INCLUINDO REMOÇÃO DE BANCOS EXISTENTES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE
MADEIRA E FERRO GALVANIZADO DE PRAÇA XV,
MILANI & FILHO OU SIMILAR, ASSENTADO NA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, CONFORME
PROJETO
LIMPEZA

UN

16,00

491,21

7.859,36

657,58

13.0

14.0
14.1

84125U

LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/
SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA

M2

91,33

7,20

14.2

9537U

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

3.918,00

1,75

TOTAL GERAL:

6.856,50
595.419,68
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM

SERVIÇO

VALOR

1 MÊS

2 MÊS

3 MÊS

4 MÊS

5 MÊS

6 MÊS

100%
1.0

SERVIÇOS INICIAIS

23.382,37
R$

23.382,37
100%

2.0

DEMOLIÇÕES E
RETIRADAS

49.633,62
R$

49.633,62
100%

3.0 CARGAS E TRANSPORTES

15.556,21
R$

15.556,21
30%

4.0 ESCAVAÇÕES E ATERROS

70%

9.256,10
R$

2.776,83

R$

6.479,27
100%

5.0

FECHAMENTOS E
REVESTIMENTOS

6.939,49
R$

6.939,49
40%

6.0

INFRA ESTRUTURA E
SUPER ESTRUTURA

60%

21.786,51
R$

8.714,60

R$

13.071,91
100%

7.0

PINTURAS

52.246,94
R$

52.246,94
50%

8.0 QUADRA POLIESPORTIVA

50%

97.988,40
R$

48.994,20

R$

48.994,20

100%
9.0

PAVIMENTAÇÃO

172.124,76
R$

172.124,76
100%

10.0

URBANIZAÇÃO

11.670,37
R$

11.670,37
100%

11.0

EQUIPAMENTOS

1.961,00
R$

1.961,00

100%
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

74.711,33
R$
20%

13.0

DIVERSOS

20%

74.711,33
20%

20%

20%

50.648,50
R$

10.129,70

R$

10.129,70

R$

10.129,70

R$

10.129,70

R$

10.129,70
100%

14.0

LIMPEZA

7.514,08
R$

TOTAL

595.419,68

R$ 91.349,03

R$ 32.263,06

R$ 23.201,61

R$ 358.206,93

R$ 72.755,27

7.514,08

R$ 17.643,78
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PREFEITURA MUNICIPAL

TOTALIZAÇÃO

R$

% DA ETAPA
TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADO

91.349,03

R$

15,34%
R$

91.349,03
15,34%

32.263,06

R$

5,42%
R$

123.612,09
20,76%

23.201,61

R$

3,90%
R$

146.813,70
24,66%

358.206,93

R$

60,16%
R$

505.020,63
84,82%

72.755,27

R$

12,22%
R$

577.775,90

17.643,78
2,96%

R$

97,04%
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ANEXO IV
PROJETO BÁSICO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
1.0. OBJETO
Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para requalificação da Praça Luiz Gonzaga, no Município de
Dias D’Ávila – BA, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.
1.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.0 SERVIÇOS INICIAIS
2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.0 CARGAS E TRANSPORTES
4.0 ESCAVAÇÕES E ATERROS
5.0 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS
6.0 INFRA ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA
7.0 PINTURAS
8.0 QUADRA POLIESPORTIVA
9.0 PAVIMENTAÇÃO
10.0 URBANIZAÇÃO
11.0 EQUIPAMENTOS
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13.0 DIVERSOS
14.0 LIMPEZA

Obs.: Os serviços acima previstos incluem todos os custos diretos ou indiretos de execução, tais como transporte e de fornecimento de
materiais.
2.0. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 A intervenção se justifica pelo desgaste determinado pelo tempo e, após análise, verificou-se a importância de além de recuperar, revitalizar
a arquitetura da Praça, através de reforma na sua estrutura, pavimentação e em toda parte elétrica, além de proporcionar a acessibilidade
àqueles com mobilidade reduzida, além da reforma e recuperação do quadra existente.
3.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Órgão / Unidade: 0701
Atividade:1545100061035
Elemento de despesa: 44905100
Subelemento: 00
Fonte de recursos: 00
4.0. DO REGIME DE EXECUÇÃO
4.1 O regime de execução será o de empreitada por preço unitário;
5.0. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO
5.1 O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses contados a partir da assinatura do contrato, e o prazo de execução será de 6 (seis)
meses contados a partir da ordem de serviço a ser emitida pela secretaria responsável, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 e
incisos da Lei 8.666/93.
6.0. PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO PARA INICIO DOS SERVIÇOS
6.1 Antes do início dos serviços, a empreiteira deverá apresentar o "planejamento de execução", detalhando o projeto básico embasado em
inspeções locais com definição do tipo e forma de limpeza, frente de serviços, localização de bota-fora provisório, sistema de sinalização e
outros, o qual deverá atender as condições de contrato, quando o prazo e cronograma físico-financeiro.
7.0. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1 Os serviços serão executados no Município de Dias D'Ávila– Bahia, nos endereços citados no item 1.0.
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8.0. DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
8.1 Os prestadores de serviço deverão exercer suas atividades devidamente uniformizadas e equipadas com todos os equipamentos de
segurança necessários;
9.0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SUBSTITUIÇÃO E ASSENTAMENTO DO PISO
9.1. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.1

Discrepâncias, prioridades e interpretações

Em caso de divergência entre a especificação e o(s) memorial(is) descritivo(s), prevalecerá(ão) este(s) último(s).
Em caso de divergência entre o memorial descritivo, as especificações ou normas de execução e os desenhos dos projetos
especializados –estruturais e instalações, prevalecerão os últimos.
Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior.
Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das especificações, das normas ou quaisquer documentos técnicos
relacionados à obra ou serviço deverá ser consultada a Secretaria Municipal de Obras.
9.1.2. Responsabilidade e Garantia
A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com a
documentação fornecida, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução destes trabalhos.
Fica estabelecido que a realização, pela Contratada, de qualquer elemento ou seção de serviços implicará a tácita aceitação e
ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados no documento técnico pertinente
fornecido.
Com relação ao disposto no artigo 1.245 do Código Civil, entende-se que o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia, não de
prescrição. O prazo prescricional para intentar ação cível é de vinte anos, conforme artigo 177 do Código Civil.
9.1.3. Licenças e Franquias
A Contratada é obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os
emolumentos prescritos por lei e, observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública, bem assim
atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força,
que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e
ao pagamento, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por força dos dispositivos
legais, sejam atribuídas à Contratante.
9.1.4. Acidentes
Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços
contratados, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a
aceitação definitiva da mesma pela Contratante, bem como as devidas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.
9.1.5. - Critérios de Analogia
Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselháveis a substituição de algum dos materiais especificados, esta
substituição obedecerá ao disposto a seguir e, somente se processará mediante expressa autorização, por escrito, da Secretaria
Municipal de Obras, para cada caso particular.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham idêntica função construtiva e
apresentam as mesmas características exigidas nas especificações à que se refiram.
Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se desempenham idêntica função
construtiva, mas não apresentam as mesmas características exigidas nas especificações à que se refiram.
Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira entre as partes; na
eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a equivalente compensação financeira para uma das partes,
conforme disposto no instrumento contratual.
O critério de analogia será estabelecido em cada caso, pela Fiscalização, sendo objeto de anotação no Diário de Obra.
9.2. NORMAS DE EXECUÇÃO
A fiscalização da obra estará a cargo do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Os preços unitários propostos deverão incluir todos os custos diretos ou indiretos de execução, de transporte e de fornecimento de materiais.
Fica convencionado que as Normas Brasileiras deverão ser obedecidas como se fossem parte integrante do presente documento.
Todas as partes ou etapas deverão ser executadas rigorosamente em acordo com estas especificações, com os projetos em anexo quando for o
caso e respectivos detalhes. Dúvidas ou omissões deverão ser sanadas através de contato com a fiscalização.
Todas as alterações de projeto ou especificações somente poderão ser executadas se acordadas com a fiscalização e registradas em diário de
obra. Alterações que impliquem em ônus financeiro poderão ser objeto de alteração contratual, dentro dos limites da legislação em vigor.
9.3. SERVIÇOS TÉCNICOS
9.3.1 - Documentação de Obra
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Os seguintes documentos, ou cópias dos mesmos, deverão estar arquivados junto à obra, durante todo o período de execução da mesma:
9.3.1.1ART(s) ou RRT(s): Original ou cópia autenticada;
9.3.1.2. Matrícula(INSS): Original ou cópia autenticada;
9.3.1.3Diário de obra: Em 3 vias, sendo 1 para a empresa contratada, 1 para a fiscalização da Secretaria de Obras e 1 para
manutenção na obra.
9.3.1.4. Demais documentos necessários a obra (sondagens, orçamentos, cronogramas, etc.), se for o caso.
9.4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
9.4.1 Serviços preliminares
Entende-se por serviços iniciais aqueles que servirão de embasamento aos demais, como instalações de canteiro, placa de obra, placas
de identificações das vias, Etc.
9.4.1.1 Placa de obra
A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser
executadas de acordo com o modelo e cores definidos pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização.
As placas deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estrutura de
madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos.
Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final
da obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a desmontagem e remoção.
Deverá ter placa de identificação com igual teor e dimensões mínimas de 2.00x1.00 metros, devendo estar em local visível e
distinto, afixadas no local da execução da obra. Deverá conter a logomarca da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, descrição
sucinta da obra e empresa executora, assim como todos os requisitos estabelecidos pela Resolução 250, de 16/12/1977, do
CONFEA, que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de
engenharia, arquitetura e agronomia, de acordo com a lei nª 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreça a melhor visualização.
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto a integridade do padrão das
cores durante todo o período de execução das obras.
9.4.1.2 Tapumes e cercas de proteção
Os tapumes serão empregados no isolamento da área necessária ao serviço, ao longo de valas e cavas, onde se fizer
necessário, à critério da Fiscalização, impedindo a entrada de pedestres e facilitando a visualização da obra à distância.
Poderão ser de madeira ou metálicos, constituídos de chapas de compensado ou aglomerado, madeira ou chapas metálicas,
devidamente pintadas com tinta a óleo e assentados sobre estrutura de madeira.
Nos casos de proteção de valas, os tapumes serão dispostos ao longo da mesma. A critério da Fiscalização, serão colocados
tapumes em um ou em ambos os lados da vala. As valas no meio da rua, obrigatoriamente deverão ser protegidas em ambos
os lados. Para proteção das cavas, os tapumes serão dispostos ao longo do seu perímetro.
O Construtor se obrigará a cumprir as determinações dos órgãos municipais sobre a utilização de tapumes, os quais deverão
permanecer no local das obras, enquanto necessário, a critério da Fiscalização.
A proteção das valas também poderá ser executada através de cercas constituídas de pedestais executados com barrote de
madeira, fixados em base de concreto simples, removíveis, com telas de PVC ou fitas plásticas, plantadas com faixas refletoras.
Esse tipo de proteção também poderá ser utilizado para fechamento de PV’s à critério da Fiscalização.
Esta cerca deverá ser mantida permanentemente com bom aspecto, devendo ser pintada sempre que necessário, à critério da
Fiscalização.
Em trabalhos com bloqueio ou noturnos, as cercas deverão ser adequadas e complementadas com iluminação, quando deverão
ser instaladas e mantidos acesos os sinalizadores (luminosos) ao longo da cerca protetora, à critério do Construtor, com a
aprovação da Fiscalização.
Caberá ao Construtor providenciar, previamente, junto à concessionária de energia elétrica local, a ligação necessária ao
funcionamento ininterrupto da sinalização.
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9.4.1.3 Barracão fechado para depósito
Compreende o fornecimento, montagem e execução de barracão em estrutura de madeira serrada, paredes em tábuas comuns
ou em chapas compensadas, coberto com telha ondulada de fibrocimento e piso cimentado.
Os barracões para guarda de produtos perecíveis com a umidade, deverão ser providos de estrados de madeira.
9.4.1.4 Ligações provisórias de água/esgoto (canteiro de obra)
O armazenamento e a distribuição de água deverão ser dimensionados levando-se em conta a execução simultânea das
operações que envolvam seu uso, e os períodos mais desfavoráveis do seu abastecimento.
A entrada provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões estabelecidos pela concessionária local de distribuição
de água. Caberá ao Construtor tomar todas as providências junto à respectiva concessionária para o fornecimento de água.
Todos os materiais necessários à execução da derivação, serão fornecidos pela concessionária, desde a rede de distribuição
até a testado do lote, onde se situar o canteiro de obras, ficando a cargo do Construtor a execução dos serviços internos.
As instalações provisórias de esgoto serão executadas de acordo com as normas da concessionária local.
Toda a tubulação necessária à coleta de esgoto na área do canteiro de obras, será fornecida pelo Construtor, assim como os
serviços para sua implantação.
Nos locais onde não houver serviços de coleta de esgoto, o construtor deverá executar fossas e sumidouros. O destino final dos
efluentes deverá ser aprovado pela Fiscalização.
9.4.1.5. Instalação/ligação elétrica provisória (canteiro de obras)
A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo com as exigências da concessionária. Cabe ao
construtor todas as providências junto à concessionária para o fornecimento de energia.
Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deverá ser instalada uma chave geral em caixa blindada, com acionamento
externo. Esta chave servirá para desligar todas as linhas que estarão ligadas a ela, em caso de acidente.
Toda a fiação das instalações deverá ter isolamento compatível com a classe de tensão, não sendo admitida a utilização de fios
nus. A fiação só poderá ser estendida diretamente sobre o solo em casos especiais e com autorização prévia da Fiscalização,
nos demais casos deverão ser instaladas em condutores (mangueiras), com diâmetros compatíveis com as bitolas dos cabos, e
enterradas no solo. Quando a fiação for aérea, deverá ser distribuída em postes de madeira, com altura mínima de 7.00 metros,
devendo a fiação ficar no mínimo a 5.50 metros do solo.
As chaves de operação dos equipamentos elétricos, deverão ser blindadas, com componentes externos e instaladas a 1.20
metros do solo, no mínimo.
Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos, deverão ser feitas com conectores terminais, e isoladas com fita
de alta tensão (alta-fusão), por mão de obra especializada, utilizando-se fiações equipamentos de segurança, ferramental
adequado e com rede elétrica alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter emendas nestes
pontos.
Todo equipamento deverá te sinalização com placas ou lâmpadas, indicando que este se encontra em operação. Os
acionamentos das chaves de operação deverão ser sinalizados nas posições “Ligado” e “Desligado”, e possibilitar manobras
rápidas em casos de emergência. Os locais onde estarão instalados as chaves deverão ser de fácil acesso, não podendo ser
obstruídos por entulhos de qualquer natureza ou mesmo materiais e equipamentos. Equipamentos especiais e de grande porte
deverão possuir alarmes sonoros (sirenes) que alertem quando do início da operação dos mesmos.
9.4.1.6 Mobilização e desmobilização de equipamentos
O Construtor deverá fazer a mobilização dos equipamentos necessários à execução da obra em no máximo 03 dias após o
recebimento da ordem de serviço. Após a conclusão da obra, o Construtor deverá retirar do local, às suas expensas, todo o
pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes da obra, deixando a área completamente limpa,
de forma a restabelecer o bom aspecto do local.
Todo o bota fora da obra será transportado pelo Construtor, para local apropriado e aprovado pela Fiscalização, sem ônus para
a Contratante.
Os materiais remanescentes das unidades do canteiro de obras, após a desmontagem, serão de propriedade da Contratante,
devendo ser removidos, sem ônus para a mesma, até o local indicado pela Fiscalização.
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9.4.2 Implantação da obra
9.4.2.1 Limpeza do terreno: A limpeza do terreno permitirá que a área fique livre de entulho, raízes e tocos de árvores.
9.4.2.2 Locação da Obra: A locação será executada com gabarito em tábuas agrestes e de acordo com a planta de
situação e planta baixa.
9.4.3. Movimento de terra
9.4.3.1. Preparo do terreno: Deverá ser executado todo o movimento de terra necessário para o nivelamento de terreno
nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetônico. As áreas externas serão regularizadas de forma a permitir, sempre, fácil
acesso e perfeito escoamento das águas superficiais.
9.4.3.2. Escavações: As cavas para fundações serão executadas de acordo com o Projeto de Fundação.
9.4.4. Aterro
9.4.4. 1.Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com materiais escolhidos, de preferência areia, em camadas
sucessivas com altura de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores
fendas, trincas e desníveis, por recalque, das camadas aterradas.
9.4.5. Fundações
9.4.5. .1. Considerações gerais: serão de acordo com o projeto, constando de estudo acurado com todos os elementos
das fundações e suas ligações com a estrutura.
9.4.6. Estrutura
9.4.6.1. Em concreto armado ou estrutura metálica: obedecerão as indicações do projeto.
9.4.6. 2. As formas serão em chapas de compensado resinado de primeiro uso, na espessura mínima de 12 mm. São
aceitas formas em tábuas de pinho de primeira qualidade, isentas de nós, trincas ou defeitos, desde que acordado com a
fiscalização. A fixação dos elementos será com pregos em ripas de tábuas de pinho de 1ª qualidade. Para facilitar a
desforma, preferencialmente os pregos a serem usados terão duas cabeças.
9.4.6.3. Imediatamente antes das concretagens, as formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de evitar a
absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis.
9.4.6.4. Serão em aço CA-50, obedecendo as especificações de projeto. As barras ou peças, ao serem armazenadas na
obra deverão ser colocadas em estrados, afastadas do solo, não sendo permitido o uso de aço oxidado.
9.4.6.5. As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos, argamassas aderidas ou
quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a aderência do concreto.
9.4.6.6. Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o cobrimento especificado.
9.4.7. Alvenaria e cantaria
9.4.7. 1. De bloco cerâmico com 6 furos: serão conforme dimensões e alinhamentos determinados em projeto.
9.4.7. 2. De pedra: serão nos locais determinados e nas dimensões exigidas no cálculo estrutural.
9.4.7.3. As paredes obedecerão fielmente dimensões, alinhamentos e larguras indicadas no projeto.
9.4.7.4. Deverão ser tomadas precauções para que não sejam executados panos extremamente altos que permaneçam
sem vinculação com a estrutura por um longo período.
9.4.7.5. Deverá utilizar-se, sempre que possível, blocos inteiros, evitando-se o emprego de frações de peças.
9.4.7.6. Quando necessário, os blocos deverão ser serrados com serra de bancada. Os blocos serão abundantemente
molhados antes do seu assentamento.
9.4.7.7. O assentamento dos blocos será executado com juntas de amarração. As fiadas deverão ser perfeitamente
niveladas, alinhadas e aprumadas, com o emprego de instrumentos adequados para atender às tolerâncias previstas em
norma.
9.4.7.8. As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 10mm. É terminantemente
vedada a colocação de blocos com os furos no sentido da espessura da parece. A execução das alvenarias deverá
sempre ser iniciada pelos cantos principais ou ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação.
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9.4.8. Cobertura
9.4.8.1. Telhados: serão de acordo com o esquema de cobertura utilizando telha plana sobre estrutura de madeira e
metálica, e inclinação de 35% com assentamento conforme exigências do fabricante, exceto na floricultura, que terá
inclinação de 53%.
9.4.8.2. Estrutura: as estruturas em madeira maçaranduba ou similar, poderão apoiar-se diretamente sobre as lajes e
vigas de concreto armado, e terão acabamento em verniz, e a estrutura metálica terá acabamento em esmalte sintético na
cor bronze.
9.4.9. Pavimentação
9.4.9.1. Pavimentação existente: a pavimentação existente deverá ser mantida, adequando-se o desenho ao novo layout
da praça, e com acabamento polido.
9.4.9.2. Piso Cimentado: toda a área da quadra deverá ter a pavimentação regularizada e nivelada, e com acabamento
polido.
9.4.9.3. Todos os demais pisos externos deverão ser regularizados e nivelados.
9.4.9.4. Rampas: construir rampas conforme indicado no projeto, em concreto aparente, e gradil em tubo com altura de 80
cm.
9.4.9.5. Os pisos módulos individuais estão especificados no projeto técnico de arquitetura.
9.4.10. Revestimentos
9.4.10.1. Todos os módulos individuais estão com seus respectivos revestimentos especificados em cada planta.
9.4.11. Esquadrias
9.4.11.1Todas as portas internas externas deverão ser em madeira, acabamento verniz, conforme indicado em projeto
técnico.
9.4.11.2 As janelas e basculantes: conforme projeto técnico.
9.4.11.3 Peitoris e Soleiras: conforme projeto técnico.
9.4.11.4 A colocação e montagem das esquadrias deverá ser feita respeitando-se o prumo e esquadro das peças em
relação aos respectivos vãos.
9.4.11.5 Os rebaixos, encaixes e demais detalhes necessários à colocação de ferragens ou dobradiças, não poderão
resultar em trincas, rebarbas ou necessidade de preenchimento de vazios.
9.4.11.6 As portas internas (onde houver) serão semi-ocas, acabamento verniz e devem obedecer rigorosamente as
indicações e locações determinadas em projeto. As portas externas serão em madeira de lei, acabamento verniz.
9.4.11.7 O fornecimento e montagem das portas semi-ocas devem incluir batentes, contra marcos, batedeiras, molas,
arremates, todas as ferragens e revestimentos especificados em projeto.
9.4.11.8 As portas e esquadrias não poderão apresentar empenamentos, descolamentos, rachaduras, lascas ou outros
defeitos quaisquer, que prejudique a estética ou desempenho em uso.
9.4.11.9 Os marcos e guarnições internas terão acabamento em verniz.
9.4.11.10 Os marcos serão afixados em tacos de madeira, previamente embutidos na alvenaria, com parafusos com fenda
e cabeça chata, 6”x2”x1/4”. Estes parafusos deverão ficar rebaixados em relação ao marco, sendo o espaço restante
preenchido com massa de cola e pó de madeira, dando acabamento no mesmo plano do marco.
9.4.11.11 Os arremates das guarnições com os marcos, rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, deverão ser
cuidadosamente acabados, sendo objeto de avaliação pela fiscalização.
9.4.11.12 O funcionamento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a serem instalados para seu
perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessárias, todos de qualidade e com acessórios e demais peças
indicadas pelos fabricantes.
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9.4.11.13 Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, janelas, caixilhos, gradis, suportes, etc, serão executados
com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricação e com as
normas da ABNT no que couber.
9.4.11.14 Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem defeito de fabricação ou falhas de
laminação, e deverá satisfazer rigorosamente as normas e métodos recomendados pela ABNT.
9.4.11.15 Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrinhados ou limados, de modo a desaparecerem
as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida e perfeita. As folgas verticais e horizontais
deverão ser a mínimas necessárias ao perfeito funcionamento da esquadria, e deverão ser uniformes em todas as
esquadrias. Os perfis deverão ser compatíveis com as dimensões dos vãos e com a função da esquadria, objetivando
rigidez do conjunto, durabilidade e menor necessidade de manutenções.
9.4.11.16 Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas. As partes das peças que
necessitarem de atendimento, manutenção ou substituição periódica, deverão ser facilmente acessíveis e projetadas de
modo a facilitar as operações citadas.
9.4.11.17 Para a fixação dos caixilhos metálicos, serão feitas grapas de ferro chato em cauda de andorinha 1/8”x1 ¼”, que
serão chumbadas em aproximadamente 60 cm, sendo dois o número mínimo de grapas de cada lado. No concreto,
deverão ser usados parafusos e buchas plásticas FISCHER reforçadas ou pinos aplicados com revólver.
9.4.11.18 As dobradiças de portas ou de esquadrias metálicas, deverão ser cromadas com anéis de latão e fixadas com
parafusos galvanizados, visando facilitar a manutenção e não com dobradiças soldadas no requadro.
9.4.11.19 O trilho deverá ser chumbado de forma retilíneo, sendo aconselhável usar ma linha para impedir que o trilho
fique com ondas e fora do prumo.
9.4.12 Ferragens
9.4.12.1 Todas as ferragens deverão ser cromadas.
9.4.12.3 Deverão ser obedecidas as indicações, especificações do projeto e especificações gerais, quanto à localização,
marca, qualidade e acabamento das ferragens.
9.4.12.4 Usar fechaduras de boa procedência, linha cromada. Os parafusos de fixação terão dimensões e materiais de
acabamentos apropriados e idênticos aos das dobradiças, ou outros materiais a serem fixados.
9.4.12.5 Na colocação e fixação das ferragens, deverão ser tomados cuidados especiais para que os rebordos e os
encaixes na esquadria tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços na ferragem para seu funcionamento.
9.4.12.6 As peças terão acabamento cromado brilhante.
9.4.12.7 As dobradiças deverão ser em latão, e fixadas com parafusos galvanizados, e não deverão em hipótese alguma
serem soldadas.
9.4.13. Vidro
9.4.13.1 Fantasia para todas as esquadrias de sanitários e liso para as demais.
9.4.13.2 Os vidros terão espessura de acordo com a NB 226/ABNT e serão assentados com emprego de borracha de
vedação em todos os locais.
9.4.14. Pintura
9.4.14.1 Pintura Externa e Interna: em tinta látex sobre massa acrílica, em todas as superfícies, sendo internamente todas
as paredes pintadas na cor especifica no projeto técnico de cada módulo individual, e externamente, conforme definido no
projeto arquitetônico.
9.4.14.2 As superfícies deverão estar limpas, isentas de graxas, óleos, ferrugem ou quaisquer outras impurezas. Os
serviços de pintura serão executados por profissional de comprovada experiência.
9.4.15. Instalações elétrica
9.4.15. 1 Deverão ser executados de acordo com o projeto elétrico, obedecendo as normas da ABNT, e conectados à rede
existente.
9.4.15.2 Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema de iluminação.
9.4.16. Instalações hidro-sanitárias
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9.4.16.1 Toda a instalação será executada rigorosamente de acordo com o respectivo projeto. Deverá ser executado
dentro das normas da ABNT, das normas e padrões de construção e instalações, inclusive esgotamento sanitário e
esgotamento de águas pluviais
9.4.16.2 A rede será embutida em tubos de PVC rígido rosqueável, apropriados para este fim, e dentro das normas da
ABNT.
9.4.16.3 Todas as peças sanitárias serão em louça branca de 1ª qualidade.
9.4.16.4 Todas as ferragens e metais cromados, de 1ª qualidade.
9.4.16.5 Tampos de vaso serão do tipo rígido, cor branca.
9.4.16.6 Todos os vasos sanitários serão com descarga acoplada.
9.4.16.7 Todos os sifões, ralos e válvulas serão metálicos nos locais previstos.
9.4.16.8 Nos sanitários para Deficientes, utilizar barras e equipamentos de apoio em aço inoxidável.
9.4.17. Entrega da obra
9.4.17.1 A obra deverá ser entregue limpa e com todas as ligações em perfeito funcionamento.
9.4.18 Soluções de abastecimento
9.4.18.1 Solução de abastecimento de água potável
A água potável será fornecida pela concessionária local (Embasa).
9.4.18.2 Solução de coleta e destinação de esgotos
Como a cidade não dispõe ainda de um sistema eficiente de esgotamento sanitário, a solução de coleta e destinação de esgoto,
será feito através de fossas sépticas com sumidouro, com dimensionamento especificado de acordo com o projeto de
esgotamento sanitário.
9.4.18.3 Solução de fornecimento de energia elétrica
A energia elétrica será fornecida pela concessionária local (COELBA).
9.4.18.4 Solução de coleta e destinação de águas pluviais
Toda a água proveniente de chuvas será coletada em caixas de areia e lançadas na caixa de rua.
9.4.19 Limpeza final
9.4.19.1 Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder uma limpeza final
rigorosa dos pisos, dos vidros, dos revestimentos e de todas as peças sanitárias ou de utilização.
9.4.19.2 Serão retirados do local, além da retirada de todos os entulhos, sobras de matérias e produtos, equipamentos e
quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da edificação.
9.4.20 Quadra poliesportiva
9.4.20.1 Traves de Futsal / Handebol: As traves (02 unidades) deverão apresentar dimensões internas de 3,00 x 2,00 m
e serem confeccionadas em tubos galvanizados com diâmetro de 3". Na parte superior e inferior dos tubos verticais serão
soldados tubos de 1 ½”, comprimentos 80 e 50 cm para sustentação das redes. Deverá ainda ser fixados ganchos para
colocação das redes.
As traves serão móveis, sendo que os tubos de 3” ficarão com 30 cm encaixados sob a linha do piso, em esperas
previamente deixadas no piso da quadra.
As traves não poderão ceder a qualquer tipo de movimentação.
As estruturas metálicas deverão receber pintura com tinta esmalte semi-brilho, linha automotiva de secagem rápida, sobre
fundo para galvanizado.
9.4.20.2 Conjunto para voleibol: Deverão executadas duas hastes de ferro redondo φ 2” e 2,55 m de comprimento cada,
com carretilha (02), roldanas (02) e fornecimento de rede oficial em polipropileno.
As hastes serão móveis, devendo, portanto, serem previstas duas esperas no piso da quadra para a sustentação dos
postes de apoio à rede de vôlei.
As hastes para suporte da rede de volei deverão ser pintadas com tinta esmalte semi-brilho, linha automotiva de secagem
rápida, sobre fundo para galvanizado.
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9.4.20.3 Tabelas de basquete: Deverão ser fornecidas e instaladas duas tabelas de basquete, com dimensões de 1,20 x
1,80 m, confeccionas em laminado naval, e pintada conforme indicação em projeto com fornecimento ainda de dois aros
com dimensões oficiais, bem como duas redes de polipropileno.
9.4.20 .4 Alambrado: deverá ter estrutura em aço galvanizado com costura, din 2440, diâmetro 2”. A tela será em arame
galvanizado 14BWG e malha quadrada com abertura de 2”. Nos locais dos acessos, serão feitos portões de mesmo
material, estrutura em aço galvanizado e tela em arame galvanizado. Toda a estrutura, juntamente com o telamento,
receberá pintura 2 demãos e 1 demão de zarcão para esquadria de ferro na cor verde.
10.0 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1 A CONTRATADA deverá fornecer aos funcionários designados para a realização do serviço, uniformes, EPl's (Equipamentos de Proteção
Individual), equipamentos indispensáveis à segurança bem como, qualquer tipo de material que se faça necessário à perfeita execução do
mesmo;
10.2 Manter em boas condições de funcionamento, durante o período de execução dos serviços, todos os veículos, máquinas e equipamentos
utilizados;
10.3 Substituir em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, as máquinas e equipamentos que por ventura apresentem qualquer tipo de defeito que
impossibilite a perfeita execução dos serviços;
10.4 Comunicar a Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, imediatamente, toda e qualquer situação que venha a interferir direta ou indiretamente na
execução do serviço;
10.5 Refazer as suas expensas e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os serviços que não tenham sido executados de maneira satisfatória;
10.6 Efetuar sempre em dia o pagamento dos funcionários envolvidos na prestação dos serviços, bem como os pagamentos referentes a
encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos, seguros contra riscos de acidente de trabalho, impostos e outros que se façam
necessários;
10.7 Fazer com que se cumpra o horário de trabalho, bem como todas as normas de segurança;
10.8 Arcar com os ônus decorrentes de incidências dos tributos federais, estaduais e municipais,inclusive o ISS (Imposto Sobre Serviço),
apresentando prova de quitação sempre que solicitado;
10.9 Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos causados a terceiros em razão de imperícia, imprudência ou negligência própria ou
de seus empregados, no exercício das atividades inerentes a execução dos serviços;
10.10 Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou institucionais, causados pelo CONTRATADO ou seus
prepostos, na execução de suas atividades;
10.11 Arcar com os custos inerentes a: combustível, revisões obrigatórias e periódicas dos veículos e equipamentos empregados na execução
dos serviços;
10.12Fornecer café da manhã e almoço de boa qualidade aos seus funcionários;
10.13 Realizar as atividades inerentes aos serviços constantes no item 1.0, de modo que não interfira ou impeça o trânsito de veículos e
transeuntes;
10.14 Havendo necessidade de interdição do local, manter sempre sinalizado e se necessário delimitar perímetro suficiente, para a execução de
serviços de modo que não apresente qualquer tipo de risco que comprometa a segurança das pessoas;
10.15 Possuir no quadro da empresa, até finalização do serviço, um Engenheiro Civil responsável pelo serviço;
10.16 Manter, durante todo o período de execução do serviço, todas as condições exigidas no instrumento contratual;
10.17 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a qualquer reclamação;
10.18 Aceitar nas mesmas condições, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos
quantitativos inicialmente contratados.
11.0 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 Fica a cargo da CONTRATANTE a fiscalização da perfeita execução deste serviço;
11.2 A fiscalização dos serviços, bem como a gestão do contrato ficará a cargo de um ou mais servidor que será posteriormente designado para
este fim, através de Portaria;
12.0 FORMA DE PAGAMENTO
12.1 Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE mensalmente conforme medição atestada por funcionário responsável,
acompanhada da Nota Fiscal que deverá ser entregue juntamente com as certidões negativas de débitos;
12.2 Caso a Nota fiscal apresente qualquer erro, a mesma será devolvida para que as correções sejam efetuadas para posterior pagamento, no
prazo legal;
13.0 PENALIDADES E MULTAS
13.1. Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes,
serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:
13.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido
diretamente;
MULTAS POR INFRAÇÕES AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
13.1.2. Falta de manutenção dos veículos e equipamentos em especial quanto à manutenção técnica, limpeza e acessórios de
segurança: multa no valor de 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;
MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO À PESSOAL
13.1.3. Comportamento inadequado dos empregados que prejudique ou dificulte a execução dos serviços contratados, bem como
comportamento que constitua ato ilícito durante a execução dos serviços, devidamente comprovado por sentença judicial transitada em julgado:
0,01% do valor do contrato, por infração cometida;
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13.1.4. Desrespeito às normas de segurança ou medicina de trabalho aplicáveis, falta ou não substituição de uniforme, equipamento de
segurança, utensílios de trabalho, ou sua utilização inadequada, quando determinada pela fiscalização: 0,01% do valor do contrato, por
infração cometida;
MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1.5. Execução de serviços em desconformidade com o especificado neste contrato, sem prévia autorização da fiscalização: 0,001%
do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;
13.1.6. Não cumprimento ou cumprimento parcial de Ordem de Serviço: 0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da
situação;
13.1.7. Não adequação, no prazo estabelecido pelo Contratante, de qualquer trabalho não executado de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros: 0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;
13.2. Para efeito de aplicação de multa, fica estabelecido:
13.2.1. As multas serão calculadas tomando-se por base o valor do contrato;
13.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a
Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante;
13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
13.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso
fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art.
393 do Código Civil.
14 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA
14.1. Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com validade em vigor. Comprovação
de registro no CREA da empresa e do profissional responsável, dentro de sua validade, ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas
no Estado da Bahia e ainda prova de atendimento dos requisitos previstos em lei especial, no que se refere à legislação do CREA;
14.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa ou em nome do(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s),
sendo este(s) vinculado(s) à licitante, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT emitidas pelo CREA, que comprovem
experiência pertinente na execução do objeto desta licitação;
14.2.1 A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com o licitante deverá ser feita mediante apresentação de um dos
seguintes documentos:
I. no caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho,
contendo as folhas que demonstrem o n.º de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário;
II. no caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do
domicílio ou da sede do licitante;
III. no caso de profissional autônomo, contrato de prestação de serviço devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos e no CREA.
14.2.2 Declaração de que o(s) responsável(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no caput será(ão) o(s) responsável (eis) pela
execução da obra, objeto deste edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional competente,
conforme modelo constante no Anexo XIII deste Edital;
14.2.3 Deverá a declaração supra ser assinada em conjunto pelo representante legal da empresa e pelo(s) Responsável (eis) Técnico(s)
mencionado(s).
14.2.4 As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo especificadas no item 14.8 não precisam constar simultaneamente em uma
mesma obra. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiência requerida do profissional;
14.3. Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da
Licitação, conforme Anexo IV (Atestado de Visita ao Local da Obra);
14.4. Indicação das instalações e do aparelhamento disponíveis para realização dos serviços, na forma do art. 30, §6o, da Lei n.º`8.666/93;
14.5. A licitante deverá apresentar o Corpo Técnico/Administrativo, disponível para execução do objeto desta Licitação, devendo ser composto
de pelo menos um Engenheiro Civil;
14.6. Declaração, sob as penas da Lei, de disponibilidade, caso vença o certame, dos equipamentos necessários para o cumprimento dos
serviços, de acordo com as quantidades e especificações previstas no projeto básico.
14.7. Deverá ser atendido o quantitativo mínimo e as descrições mínimas estabelecidos em cada item da Planilha Orçamentária (ANEXO II);
14.8. Para comprovação de aptidão Técnico-Profissional, o licitante deverá possuir em seu quadro, conforme subitem 14.2.1, na data da
publicação do referido edital, Profissional de Nível Superior com formação em Engenharia Civil, cujo nome deverá constar como responsável
técnico no CREA, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram
executados, acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este Conselho, com os seguintes serviços
relevantes:

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MAIS RELEVANTES

UNIDADE

QUANT.
TOTAL

1

PISO EM CONCRETO

M2

448,00

2

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO

M2

758,80

3

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

M2

257,04

4

INSTALAÇAO ELÉTRICA

UND

1
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15.0 DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Na execução dos serviços a CONTRATADA não poderá subcontratar, parcial ou total, o objeto descrito no item 1.0, sem expressa
autorização da Prefeitura Municipal de Dias D'Ávila, devendo as máquinas, equipamentos e material necessário à perfeita execução do serviço
estar sempre que necessário à disposição da CONTRATANTE;
15.2 Caso os equipamentos apresentem falha ou qualquer dos funcionários não compareça para o trabalho, a CONTRATADA deverá proceder
à imediata substituição do mesmo, para que não prejudique a execução do serviço;
15.3 O pessoal da CONTRATADA, responsáveis pela execução dos serviços, não terão vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
15.4 A CONTRATANTE em nenhuma hipótese pagará por serviços extras que não tenham sido autorizados;
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA E A
EMPRESA___
CONTRATO No 0__/2015
O MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 13.394.044/0001-95, com sede à Rua
Raimundo J. C. Tabireza, nº 37 – Centro, Dias d’Ávila, CEP 42.850-000, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Srª. JUSSARA
MÁRCIA DO NASCIMENTO, maior, brasileira, capaz, inscrita no CPF sob o nº ______________________, residente nesta Cidade de Dias
D’Ávila - Bahia, com interveniência do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,Sr. ____________________, brasileiro, inscrito no
CPF sob nº ____________________________, de agora em diante denominado CONTRATANTE e do outro lado empresa .........................,
situada à Rua ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ..............................., neste ato representada pelo Sr. ..........., brasileiro, portador do R.G.
Nº ................. SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº ......................, residente e domiciliado na Rua ........................., CEP: ....................,
..................., a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho constante no Processo
Administrativo Nº 015183, Tomada de Preço Nº 005/2015, Tipo Menor Preço GLOBAL, que se regerá pelas Leis Federal n° 8.666/93, a qual
as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e condições estabelecidas na proposta apresentada pela empresa, que é parte
integrante deste Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas seguintes:
CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para requalificação da Praça Luiz Gonzaga, no Município de
Dias d’Ávila – BA, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital, seus anexos e na Proposta da CONTRATADA.
CLAÚSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
2.1 O prazo de vigência do contrato será de 7 (sete) meses, a contar da data da assinatura do contrato;
2.2. O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses, a contar da emissão da ordem de serviço;
2.3. Poderá ser prorrogada a vigência deste contrato, de acordo com a Lei Federal 8.666/93, mediante celebração de termo de aditamento.
CLAÚSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS E DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
3.1. Todos os preços deste contrato estão expressos em Reais, os quais o Contratante pagará a Contratada, conforme as quantidades
efetivamente executadas, perfazendo o valor global de R$ ___();
3.2. As medições dos serviços efetivamente executados, de acordo com os parâmetros estabelecidos no instrumento convocatório, serão pagos
no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua aprovação;
3.3. O Contratante poderá descontar das faturas, os débitos da Contratada, relacionados à execução do objeto do contrato, tais como: multas,
perdas e danos, prejuízos contra terceiros, saldo de câmara de compensação de salários e outros que sejam devidos pela Contratada na
execução do objeto deste contrato;
3.4. As faturas serão pagas mediante acompanhamento de comprovantes de que a Contratada cumpriu suas obrigações fiscais e trabalhistas no
mês anterior, para o futuro pagamento;
3.5. O Contratante poderá reter o pagamento de qualquer fatura nos seguintes casos:
3.5.1. Obrigações da contratada para com terceiros que eventualmente possam prejudicar o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA;
3.5.2. Débito da Contratada para com o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, que provenha da execução deste contrato, que resulte de
outras obrigações.
CLAÚSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação:
Órgão/Unidade: 07/701; Atividade:15.451.006.1035; Elemento de despesa: 44.90.51.00; Sublemento: 00; Fonte de recursos: 00
CLAÚSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO E DA REVISÃO DE PREÇOS
5.1. Os preços contratados permanecerão fixos durante o período de 12 (doze) meses, contados da data da apresentação da Proposta de
Preços, conforme estabelecido pela legislação vigente:
5.1.1. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12 (doze) meses, os valores serão reajustados,
tomando-se por base a variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou, na sua
falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir, ou quando houver manifestação entre as partes, neste caso, para se
manter o equilíbrio financeiro do contrato;
5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas
após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou
menos, conforme o caso;
5.3. Na hipótese da Contratada solicitar alteração de preço, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por
meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos e documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou transportadora,
notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação se tornou inviável nas condições
inicialmente avençadas;
5.4. A eventual autorização da revisão de preço será concedida após a análise técnica e jurídica do Contratante, porém contemplará os serviços
realizados a partir da data do protocolo do pedido do Contratante.
5.4.1. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preço estiverem sendo analisadas, a Contratada não poderá suspender os serviços e
os pagamentos serão realizados ao preço vigente;
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5.4.2. A Contratante deverá, quando autorizada a revisão do preço, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho
complementar, inclusive para cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação aos serviços realizados após o
protocolo do pedido de revisão.
CLAÚSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
6.1. Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário.
CLAÚSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
7.1. Após a assinatura do presente contrato e preliminarmente à emissão da Ordem de Serviço, apresentar:
7.1.1. carta de indicação e devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) pelos
serviços;
7.1.2. prova de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao registro de contrato no CREA-BA, conforme determina a
Resolução do CONFEA nº 1.025/09.
7.2. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo
com a proposta da Contratada, com os documentos e especificações estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos;
7.3. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,
mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
7.4. Executar os serviços em conformidade especificados na planilha de quantitativos constante neste Edital;
7.5. Adequar-se a todas as exigências ambientais impostas pelos órgãos governamentais responsáveis pelo controle do meio ambiente;
7.6. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Município e/ou da Contratada, de seus funcionários ou de
terceiros, ainda que ocorridos na via pública;
7.7. Comunicar à Fiscalização do Contratante, de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
7.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais
sobre os serviços;
7.9. Adequar, no prazo estabelecido pelo Contratante, qualquer trabalho não executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
7.10. Substituir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) dias, o pessoal cuja atuação no local dos serviços seja julgada inconveniente
pelo Contratante;
7.11. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
7.12. Responder pelo pagamento dos encargos trabalhistas, bem como pela contratação de seguro contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados;
7.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, veículos, equipamentos e tudo o que for necessário à execução
dos serviços, durante a vigência do contrato;
7.14. Arcar com os custos de combustível e manutenção dos veículos e equipamentos;
7.15. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite as Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, devendo fornecer aos seus
empregados, quando necessário, os EPI’s básicos de segurança;
7.16. Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados;
7.17. Executar os serviços de forma a não prejudicar o trânsito local;
7.18. Treinar o pessoal operacional quanto ao uso de EPI e procedimentos de realização dos serviços;
7.19. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
7.20. Providenciar a colocação de placa no local da obra, de acordo com o modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos.
CLAÚSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O Contratante obriga-se a:
8.1. Expedir a Ordem de Início de Serviços e as Ordens de Serviço específicas;
8.2. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
8.3. Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às especificações e às demais normas
técnicas;
8.4. Analisar e aprovar as medições dos serviços executados;
8.5. Efetuar os pagamentos devidos.
CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
9.1. Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no Edital referente à Tomada de
Preço Nº 005/2015, constante do Processo Administrativo Nº 015183, e na Proposta de Preços da CONTRATADA;
9.2. Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores
alterações.
CLAÚSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS
10.1. Será vedada a cessão ou transferência parcial ou total do objeto do contrato;
10.2. Será admitida a fusão da Contratada com outrem, a cisão da Contratada ou a incorporação de outrem pela Contratada, desde que não
resulte em prejuízo aos serviços;
10.3. Será permitida a subcontratação parcial do contrato, desde que com a prévia aprovação do Contratante, devendo a subcontratada, se
autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos do presente Contrato ficando, entretanto, a Contratada como única e exclusiva responsável
pela execução dos serviços e de todos os encargos trabalhistas e tributários.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1. As medições dos objeto contratado serão realizadas mensalmente após à execução dos serviços.
11.1.1. Para efeito de medição, será considerado o que foi efetivamente executados e atestados pela Fiscalização do Contratante;
11.1.2. A medição deverá ser entregue à Fiscalização para a devida conferência e processamento;
11.1.3. A medição não aprovada pela Fiscalização será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações
que motivaram a sua rejeição;
11.1.4. A devolução da medição não aprovada pela Fiscalização, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada
suspenda a execução dos serviços;
11.1.5. Aprovada a medição, a Contratada deverá emitir a fatura referente aos serviços medidos.
11.2. A medição será efetuada por item efetivamente executado de acordo com as Especificações Técnicas/ PROJETO BÁSICO - ANEXO A –
PROJETO BÁSICO do edital e Planilhas de Proposta de Preços com os respectivos preços unitários ofertados pela Contratada, partes
integrantes deste Contrato.
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. Após a aprovação da medição, a Contratada apresentará a fatura correspondente ao Contratante com os valores devidos, a qual terá o
prazo de 02 (dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la;
12.2. A fatura não aprovada pelo Contratante será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram
sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 12.1, a partir da data de sua reapresentação;
12.3. A devolução da fatura não aprovada ou o pedido de revisão dos preços contratuais em hipótese alguma servirão de pretexto para que a
Contratada suspenda a execução dos serviços;
12.4. O Contratante efetuará o pagamento das faturas no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua aprovação;
12.5. O Contratante somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após a comprovação, pela Contratada, do recolhimento do FGTS, e do
INSS. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 8.212/91 (alterado pela Lei 9.711/98).
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. A execução do objeto contratado será acompanhada por servidor indicado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, denominado
FISCAL DO CONTRATO, por meio de Portaria, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização, gerenciamento do contrato e a certificação
da nota fiscal/fatura correspondente ao objeto executado;
13.2. Caberá à Fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços
executados, fazendo cumprir as disposições da lei e do presente Contrato;
13.3. A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a Contratada de total responsabilidade de executar os serviços em
questão, com toda a cautela e boa técnica;
13.4. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, pela Fiscalização, deverão ser adotadas as providências legais e
contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidade quando for o caso;
13.5. A Contratada deverá permitir ao pessoal de Fiscalização, livre acesso às suas dependências, relativas aos equipamentos, ao pessoal e
aos materiais, fornecendo, quando solicitado, referentes aos serviços contratados;
13.6. A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, informando à Fiscalização sobre casos
de infração das posturas municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL E TRABALHISTA
14.1. As pessoas que a Contratada empregar para a execução dos serviços ora avençados não terão relação de emprego com o Contratante e
deste não poderão demandar quaisquer pagamentos;
14.2. Na hipótese do Contratante ser acionado judicialmente em razão do descumprimento da legislação trabalhista ou de natureza civil, com o
julgamento de procedência da ação, o valor da condenação será deduzido na medição subseqüente à data da condenação, ficando depositado
em conta separada, até a solução final do litígio;
14.3. A Contratada ressarcirá o Contratante de toda e qualquer despesa que, em decorrência de ações judiciais, venha a desembolsar.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES
15.1. Em caso de não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes,
serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a Contratada concorrido
diretamente;
MULTAS POR INFRAÇÕES AOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
15.1.2. Falta de manutenção dos veículos e equipamentos em especial quanto à manutenção técnica, limpeza e acessórios de
segurança: multa no valor de 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;
MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO A PESSOAL
15.1.3. Comportamento inadequado dos empregados que prejudique ou dificulte a execução dos serviços contratados, bem como
comportamento que constitua ato ilícito durante a execução dos serviços, devidamente comprovado por sentença judicial transitada em
julgado: 0,01% do valor do contrato, por infração cometida;
15.1.4. Desrespeito às normas de segurança ou medicina de trabalho aplicáveis, falta ou não substituição de uniforme, equipamento de
segurança, utensílios de trabalho, ou sua utilização inadequada, quando determinada pela fiscalização: 0,01% do valor do contrato,
por infração cometida;
MULTAS POR INFRAÇÕES EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1.5. Execução de serviços em desconformidade com o especificado neste contrato, sem prévia autorização da fiscalização: 0,001%
do valor do contrato, por dia, até a regularização da situação;
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15.1.6. Não cumprimento ou cumprimento parcial de Ordem de Serviço: 0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da
situação;
15.1.7. Não adequação, no prazo estabelecido pelo Contratante, de qualquer trabalho não executado de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros: 0,001% do valor do contrato, por dia, até a regularização da
situação;
15.2. Para efeito de aplicação de multa, fica estabelecido:
15.2.1. As multas serão calculadas tomando-se por base o valor do contrato;
15.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada
de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante;
15.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis;
15.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso
fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art.
393 do Código Civil.
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
16.1.Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações, a qual será processado nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal;
16.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao Contratante os direitos
elencados no artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLAÚSULA DÉCIMA SETIMA – DA GARANTIA
17.1. Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA terá o prazo de até 05 (cinco) dias, após a assinatura
deste contrato, para apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato em favor do CONTRATANTE, de acordo
com o que prevê o Art. 56, da Lei nº 8.666/93, sob pena de rescisão unilateral em caso de descumprimento de tal obrigação.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob
nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE;
18.2. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros
documentos por ventura elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto deste contrato;
18.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário à conveniência dos
serviços, desde que previamente motivados, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à contratada;
18.4. As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de correspondência, ou documento de
transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o
destinatário.
CLAÚSULA DÉCIMA NONA – DO FORO
19.1.Fica eleito o Foro da Comarca de Dias d’Ávila, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento
deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas.
Dias d’Ávila-ba, __ de __________ de 2015.
MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA
CONTRATANTE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
INTERVENIENTE
CONTRATADA
Testemunhas:
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia, para requalificação da Praça Luiz Gonzaga, no
Município de Dias d’Ávila – BA, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

ITEM

CÓDIGO

1.0

DESCRIÇÃO

UND.

QTD.

PREÇO(R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

SERVIÇOS INICIAIS

1.1

74209/1U

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

M2

8,00

1.2

74242/1U

M2

15,00

1.3

CP_08_028

BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES
HIDRO- SANITARIAS E ELETRICAS
TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO,
EXECUTADO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO
GALVANIZADO,E=0,45MM, INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO
2VEZES
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

M2

498,00

2.0
2.1

72125U

REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA

M2

55,34

2.2

73616U

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

M3

50,29

2.3

79516/1U

M2

19,72

2.4

85184U

REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE
SUPERFICIE METALICA
RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS

M2

808,08

2.5

85335U

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/
REMOCAO

M

246,00

2.6

85375U

REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO

M2

2.155,00

2.7

85407U

REMOCAO DE FIACAO ELETRICA

M

384,00

2.8

CP_08_058

DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO, INCLUINDO A
REMOÇÃO

H

437,40

3.0

CARGAS E TRANSPORTES

3.1

72897U

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

M3

194,94

3.2

74023/5U

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS
DIVERSOS A 100M

M3

194,94

REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M,
UTILIZANDO MATERIAL ARGILO- ARENOSO
ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM
ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL
ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O
TRANSPORTE ATÉ O REATERRO
REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA
COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE
VIBRATORIO
COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE VALA (APÓS
REATERRO)

M3

55,04

M3

55,04

M3

55,04

4.0

ESCAVAÇÕES E ATERROS

4.1

5719U

4.2

74015/1U

4.3

79490U

4.4
5.0

79517/1U

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M
FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

M3

195,74

5.1

75481U

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA
FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

M2

163,50
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5.2

87496U

5.3

87894U

6.0

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014_P
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE
FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
INFRA ESTRUTURA E SUPER ESTRUTURA

M2

64,73

M2

163,50

6.1

26

ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO

KG

153,32

6.2

337

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG

2,00

6.3

73346U

M3

1,27

6.4

73994/1U

KG

1.408,00

6.5

74115/1U

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT
P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF
COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E
ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG
DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE
DOBRAGEM MONTAGEM E
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA
NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA
10X10CM
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6),
PREPARO MANUAL

M3

16,34

6.6

83730U

REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE
ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

M2

1,00

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM
MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOE, P/ PINTURA
LATEX
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO
EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES
DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM
ELASTOMEROS, 3 DEMAOS
PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS
PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE
METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO
CAIACAO EM MEIO FIO

M2

163,88

M

14,11

M2

0,30

M2
M2

83,70
26,72

M2

73,80

7.0

PINTURAS

7.1

09906.8.2.1PI

7.2

41595U

7.3

6225U

7.4
7.5

79466U
79498/1U

7.6

83693U

7.7

84647U

PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E
FUNDO PREPARADOR

M2

61,28

7.8

84660U

FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA
ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA
DE 25 MICRA

M2

26,72

7.9

84665U

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

M2

96,00

7.10

88489U

M2

23,48

7.11

CP_06_008

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
PINTURA PIGMENTADA PU PARA PISO EM ÁREAS
EXTERNA

M2

972,04

UN

1,00

UN

1,00

8.0

QUADRA POLIESPORTIVA

8.1

25398

8.2

25399

CONJUNTO PARA FUTSAL ( PAR DE TRAVES
OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A
FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO
FIO 4MM).
CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE
NYLON 2 MM
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8.3

68054U

8.4

73631U

8.5

73976/4U

8.6

7696

8.7

CP_08_051

8.8

CP_08_066

8.9

CP_08_068

8.10

CP_08_072

M2

0,64

M2

12,96

M

48,00

M

50,00

M2

875,00

PAR

1,00

M2

4,00

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO 2", COM TELA LOSANGULO DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDA DE PVC ALTA
ADERENCIA, FIO 14 BWG REVESTIDO EM PVC E
MALHA QUADRADA/CERCAMENTO 5X5CM, COR
VERDE
PAVIMENTAÇÃO

M2

367,20

9.1
9.2

73692U

LASTRO DE AREIA MEDIA

M3

30,14

74079/1U

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM
JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA
CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES,
COM D = 30 CM

M2

90,50

9.3

83689U

M

62,40

9.4

83694U

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO
BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M2

1.084,00

9.5

84212U

M2

640,00

9.6

CP_03_080

PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO,
ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M,
INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA
ELETRICA
JUNTA DE DILATAÇÃO PLASTICA EM PVC PARA
PISO

M

960,00

9.7

CP_06_003

RAMPA PARA PORTADORES NECESSIDADES
ESPECIAIS

UN

8,00

9.8

CP_08_005

M

246,00

9.9

CP_08_059

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSÕES 7X10X35X100CM (FACE
SUPERIORXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO
C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO
ESCAVAÇÃO E REATERRO.
PISO TATIL DIRECIONAL, 25X25CM PARA PESSOAS
COM NECESSIDADES ESPECIFICAS ASSENTADO
COM CIMENTO COLANTE, FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

M2

12,80

9.10

CP_08_063

PISO INTERTRAVADO 15X8X5 CM DE CONCRETO,
TIPO UNISTAIN, SOBRE COLCHÃO DE AREIA

M2

1.084,00

9.11

CP_08_064

GRELHA PRÉ-MOLDADA 18 FUROS 90X40X5 CM

M

62,40

9.0

PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA
PLANA 14 GSG
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
1 1/2"
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1"
(25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580
CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M
REDE DE COBERTURA DE POLIETILENO TORCIDA
AD, MALHA 12X12 CM E CORDA TORCIDA E=4MM
PARA AMARRAÇÃO DE REDE, COR VERDE
ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO
GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE
DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO
NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE
PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO 2" C/
UMA FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
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9.12

CP_08_065

10.0

PISO EM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS
ARMADA 50X50X2,5 CM, ASENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

M2

87,50

URBANIZAÇÃO

10.1

73967/1U

PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE
1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

UN

4,00

10.2

74236/1U

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

M2

843,50

10.3

85186U

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS
SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO
REMOCAO DE ENTULHO

UN

7,00

11.0
11.1

EQUIPAMENTOS
73875/1U

12.0

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO
TORRE

M/MES

100,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1

02630.8.2.1

TAMPA DE CONCRETO para caixa de inspeção em
alvenaria e = 5 cm

M2

28,00

12.2

13343

BRACADEIRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXACAO
EM POSTE CIRCULAR"

UN

1,00

12.3

16.004.000015.SER

Bucha com arruela em zamak para eletroduto Ø 15 mm
1/2"

UN

4,00

12.4

16131.8.1.5

BUCHA COM ARRUELA em zamak para eletroduto Ø
40 mm (1 1/2")

UN

2,00

12.5

1891

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4"

UN

21,00

12.6

1892

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1"

UN

35,00

12.7

1893

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2"

UN

4,00

12.8

1902

LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4"

UN

13,00

12.9

342

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048
KG/M)

KG

3,00

12.10

55865U

M

18,59

12.11

68069U

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
HASTE COPPERWELD 5/8• X 3,0M COM CONECTOR

UN

1,00

12.12

72250U

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

200,00

12.13

72280U

IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO
ALTA PRESSÃO ATÉ 400W

UN

12,00

12.14

72285U

CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA EXECUÇÃO

UN

28,00

12.15

72934U

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN
20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO

M

32,10

12.16

73542U

BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P

CJ

21,00

12.17

73614U

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

2,00

12.18

73783/3U

UN

1,00

12.19

74130/1U

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR
COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE
- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

3,00
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12.20

74130/3U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

12.21

74130/4U

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

2,00

12.22

74131/4U

UN

1,00

12.23

74252/1U

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

130,60

12.24
12.25

7581
83372U

SAPATILHA EM ACO GALV P/ CABOS DN ATE 5/8"
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
UN

2,00
1,00

12.26

83388U

CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL

UN

8,00

12.27

83399U

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE
ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

23,00

12.28

83407U

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN
32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

45,20

12.29

83417U

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

185,30

12.30

83418U

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

932,90

12.31

83419U

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

569,20

12.32

83420U

CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO
0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M

21,60

12.33

84158U

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"

CJ

35,00

12.34

84159U

BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1 1/4"

CJ

13,00

12.35

CP_08_003

UN

13,00

12.36

CP_08_057

UN

6,00

12.37

CP_08_061

LUMINARIA DE EMBUTIR SOLOTIPO ASPE 1- AT,C/
ARO OU GRADE EXTERNA DE PROTEÇÃO E
DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO C/ 8MM , P/
JARDIM, (ANTI-VANDALISMO), BOCAL E-27 OU
BIPINO, INCLUINDO LÂMPADA HALOGENA 75WPAR-30, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
POSTE COM BRAÇO DUPLO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO FLANGEADO,
CHUMBADOR, MODELO PHOENIX OU SIMILAR, P/
PRAÇA, ALTURA ÚTIL H = 8,0M C/ BASE, C/ 2
LUMINÁRIAS COMPLETAS, REATOR, BOCAL E 40 E
LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO TUBULAR DE
400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA COM GRADE DE
ALUMÍNIO / BOCAL E-27 /LÂMPADA COMPACTA
20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

8,00

CNPJ: Nº 13.394.044/0001-95 – Rua Raimundo J. C. Tabireza, nº 37 – Centro, Dias d’Ávila,CEP: 42.850-000, Dias d’Ávila / Bahia.

DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
12.38

CP_08_067

PROJETOR PL-367/377, RETANGULAR OU SIMILAR
FECHADO, LATERAIS FUNDIDO CORPO EM
ALUMÍNIO REFLETAL, COM ALOJAMENTO
FUNDIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO P/ REATOR C/
TAMPA BASCULANTE, LENTES PLANAS DE VIDRO
DE CRISTAL TEMPERADO, BOCAL E-27 OU E-40,
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR E
CRUZETA
CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE
PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE (1
1/2").FORNECIMENTO

UN

8,00

12.39

CP_08_069

UN

1,00

12.40

CP_08_070

BENGALA PARA ELETRODUTO (1 1/2")

UN

3,00

12.41

CP_08_071

POSTE CIRCULAR EM AÇO 1010/1020 OU SIMILAR,
GALVANIZADO A FOGO FLANGEADO E PINTADO,
DIAMETRO EXTERNO 60.3MM, CHUMBADOR 3/4" C/
4 VARÕES E PORCAS, ALTURA ÚTIL H = 8,0M,
FORNEC./INSTALAÇÃO

UN

13.0

DIVERSOS

13.1

5089

CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO
ENVERNIZADO 45MM

UN

13.2

CP_06_002

UN

13.3

CP_08_002

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUINHO
COM TORA DE MADEIRAS TRATADA,BALANÇOS
TRIPLO E VAI E VEM, CASA TARZAN E GANGORRA
CERCA EM TOCO DE EUCALIPTO TRATADO D=8 A
11CM, H=30 A 35CM, CRAVADO COM CONCRETO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

13.4

CP_08_031

ASSENTAMENTO DE BANCOS EM JARDIM,
INCLUINDO REMOÇÃO DE BANCOS EXISTENTES

UN

13.5

CP_08_055

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE
MADEIRA E FERRO GALVANIZADO DE PRAÇA XV,
MILANI & FILHO OU SIMILAR, ASSENTADO NA
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, CONFORME
PROJETO
LIMPEZA

UN

14.1

84125U

LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/
SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA

M2

14.2

9537U

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M2

14.0

M

TOTAL GERAL:
TOTAL GERAL POR EXTENSO:
Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos diretos e indiretos decorrentes da
execução do objeto desta licitação.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias)
FORMA DE PAGAMENTO: conforme Edital.
(cidade) (estado), ___ de _________ de2015.
______________________________
Assinatura Licitante/Carimbo
OBSERVAÇÃO: As Propostas de Preços deverão ser preenchidas em papel timbrado da licitante.
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DIAS D’ÁVILA
PREFEITURA MUNICIPAL
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
______________, de ________ de _____________.
Prezados Senhores:

A empresa .......................................................................... infra-signatária declara, sob as penas da rescisão do futuro contrato, para os devidos
fins requeridos no inciso III, do art. 7 da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1, da Lei n 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não tem em seus quadros de empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
........................................, ... de ............... de ..................
(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa)

OBS.: Usar papel timbrado da sociedade empresarial
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PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015.

1- Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 8.666/93 e suas alterações e às
cláusulas e condições para a licitação supra, contida neste Edital.
2- Propomos prestar à Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila - Bahia, pelos preços indicados na proposta em anexo, a prestação do serviço objeto
desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório.
3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, e o prazo inicio da execução é imediato a partir da assinatura do
contrato.
_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo

OBS.: Usar papel timbrado da sociedade empresarial
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PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO IX
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015

DADOS DA LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 015183

OBJETO

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
BANCO (NOME/Nº):

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
FAX:
AGÊNCIA Nº:

EMAIL:
CONTA CORRENTE Nº:

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
RG:

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

CPF:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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ANEXO X
DECLARAÇÃO INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Em atendimento ao item XXXX da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015, declaramos que o profissional.............................................., CREA nº
............, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item XXXXX da Licitação,será(ão) o(s) Responsável(is)
Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução do objeto da licitação, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.
Local e data
_____________________________
Assinatura do Responsável Legal
Empresa
___________________________________________
Assinatura do Responsável (eis) Técnico(s) mencionado
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo
Município
de
Dias
D’Ávila
na
Modalidade
Tomada
de
Preço,
Nº
005/2015
que
objetiva
a
_______________________________________________________________________________, com data da reunião inicial marcada para o
dia __ de __________ de 2015, às __:__ horas na sala da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia - COPEL,
que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.
_______________, _____ de _________________ de _____________.
Local e data

________________________________________
Assinatura e Carimbo

OBS.: Usar papel timbrado da sociedade empresarial
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ANEXO XII
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

REF. Tomada de Preços Nº 005/2015.

Atestamos, por meio do presente, que o Sr._______________________________________, portador da cédula de identidade n.º
___________________ – SSP-________, Registro no CREA sob o nº ____________________, responsável técnico da empresa
______________________, FUNÇÃO-____________________, compareceu aos locais de execução do objeto determinado na
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015, realizando vistoria "in loco" e obtendo, assim, todas as informações
necessárias ao perfeito conhecimento do objeto do certame e, conseqüentemente, para a elaboração de sua proposta.
Dias D’Ávila, _____ de _________________ de 2015.
__________________________________________
Assinatura responsável (área demandante)
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