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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019
I – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019
II – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20.953/2019
III - REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Municipal de Licitações 294/2006, Lei Complementar nº.
123/06, Lei Federal nº. 11.598/07 e regulamentada supletivamente pela Lei Municipal nº. 456/10.
IV - TIPO DE LICITAÇÃO e REGIME DE EXECUÇÃO: Menor Preço Global / Execução indireta por
empreitada por preço unitário.
V - OBJETO: Construção do Pontilhão da Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças)
e execução dos serviços complementares de Saneamento Básico e Pavimentação das Ruas do Poço, Minas
Gerais, Travessa Carlos Gomes, Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças), Rua
Barreiro, situadas no Município de Mata de São João.
VI - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
DATA: 09 de janeiro de 2020.
CREDENCIAMENTO: 12h30min às 12h59min.
INÍCIO DA SESSÃO: 13h00min
LOCAL: na Sede da Prefeitura do Município – Sala de Reunião 06/COMPEL, localizada na Rua Luiz Antônio
Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João-Ba.
6.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a este EDITAL serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal de
Mata de São João que se seguir.
VII - OBJETO
7.1. Construção do Pontilhão da Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças) e
execução dos serviços complementares de Saneamento Básico e Pavimentação das Ruas do Poço, Minas
Gerais, Travessa Carlos Gomes, Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças), Rua
Barreiro, situadas no Município de Mata de São João, conforme especificações constantes no Anexo II.
VIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
8.1. Serão admitidas nesta licitação as empresas portadoras de CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL CRC, expedido pela Secretaria da Administração do Governo do Estado da Bahia/SAEB, que as capacite para
a execução dos serviços que constituem o objeto desta licitação e que satisfaçam, integralmente, as suas
condições e de seus anexos ou aquelas empresas que atendam a todas as condições exigidas para
cadastramento emitidas até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
8.2. Não será admitida a participação:
8.2.1. conjunta de empresas controladoras, controladas, coligadas ou subsidiárias integrais entre si, ou que,
independentemente, credenciem um mesmo representante;
8.2.2. de mais de um representante de cada empresa, durante o certame, o qual deverá comparecer munido de
credencial, bem como a representação de qualquer pessoa física ou jurídica, de mais de uma empresa
licitante;
8.2.3. empresas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governamental, ou que estejam
concordata ou com falência decretada ou requerida;
8.2.4. empresas que não tenham cumprido, integralmente, contratos firmados ou que, embora ainda vigente, se
encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros
órgãos e entidades públicas;
8.2.5. pessoas físicas;
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8.2.6. empresas que possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e
capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
8.2.7. empresas estrangeiras que não funcionem no País;
8.2.8. empresas que possuam participação direta ou indireta de sócios, diretores ou responsáveis técnicos que
tenham vínculo empregatício com esta Prefeitura.
8.3.9. empresas que tenham participação na elaboração do projeto básico ou executivo do objeto licitado, na
forma do art. 9° da Lei n° 8.666/93.
8.3.10. Não serão permitidos consórcios para a execução do objeto deste Edital.
8.4. Uma vez terminada a fase de credenciamento, não será permitida a participação de licitantes retardatários,
salvo se os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ser
consignada na Ata da Sessão.
8.5. A qualquer tempo, antes da data limite para apresentação das propostas, poderá a COMISSÃO, se
necessário, modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação de novo AVISO, na imprensa
escrita, com restituição de todos os prazos exigidos por Lei, exceto quando, INQUESTIONAVELMENTE, as
alterações não afetarem a formulação das propostas.
IX - APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, devidamente ordenados,
por índice, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) invólucros distintos e lacrados, os
quais deverão conter na parte frontal:
Prefeitura Municipal de Mata de São João
TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019
Objeto: Construção do Pontilhão da Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das
Graças) e execução dos serviços complementares de Saneamento Básico e Pavimentação das
Ruas do Poço, Minas Gerais, Travessa Carlos Gomes, Rua atrás da Assembleia (Loteamento
Nossa Senhora das Graças), Rua Barreiro, situadas no Município de Mata de São João.
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS
- ENVELOPE B – HABILITAÇÃO
9.2. Não será admitido encaminhamento de proposta via fax, via postal ou similar.
9.2.2. A colocação de elementos de um envelope em outro acarretará a desclassificação ou inabilitação da
proponente.
9.2.3. As propostas deverão ser elaboradas com atendimento rigoroso das instruções contidas neste
Edital e em seus anexos;
9.2.4. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas por tabelião ou
por Servidor da Prefeitura Municipal de Mata de São João.
9.2.5. Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura, será
necessário o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e cópias, até o
último dia útil anterior à realização da Sessão de Abertura conforme o TÓPICO VI - RECEBIMENTO E
ABERTURA DOS ENVELOPES:
9.2.6. As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, NÃO necessitarão estar autenticadas, tendo em
vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da autenticidade nos respectivos sites:
ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis.
9.3. INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.3.1. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou quaisquer outras
despesas;

9.3.1.1. Apresentar CD-R, contendo proposta de preço, com indicação dos preços unitários,
Cronograma Fisico-Financeiro, e o BDI detalhado. Estando as planilhas completamente
destravadas, sem senhas de acesso.
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9.3.1.2. As planilhas deverão ser apresentadas com arredondamento de 2 (duas) casas
decimais utilizando a formula “ARRED”, tanto no preço unitário quanto no preço total;
9.3.13. A apresentação dos valores unitários e totais não deverá ultrapassar os valores ofertados da
planilha orçamentária do edital.
9.3.2. Na formulação da proposta de preços, a licitante deverá considerar todas as despesas e custos com os
trabalhos a serem executadas, tais como: mão-de-obra, salários, encargos sociais para-fiscais, trabalhistas,
seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, taxas e contribuições relacionadas com o seu
cumprimento. A PMSJ não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de despesas ou
custos não considerados nos preços ofertados, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de tributos
ou encargos sociais e trabalhistas.
9.3.3. Ficando comprovado, durante a execução do Contrato, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a
seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços
contratadas, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura
pagos à CONTRATADA.
9.3.4. As LICITANTES deverão apresentar Planilha de Preços Geral, com preço em moeda nacional com
aceitação de dois dígitos após a casa decimal.
9.3.5. As LICITANTES deverão apresentar preço unitário do item cotado, em algarismo, e o valor total, em
algarismo e por extenso, prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e,
havendo divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por
extenso;
9.3.6. As LICITANTES deverão apresentar Cronograma Físico-Financeiro detalhado em 03 (três) meses,
não podendo ser a última parcela inferior a 20% (vinte por cento) do valor total global da proposta.
9.3.7 Não será admitida proposta final da empresa vencedora que apresente preços global ou unitários,
simbólicos, irrisórios ou de valor zero.
9.3.8. Ficando comprovado, durante a execução do Contrato, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a
seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços
contratadas, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura
pagos à CONTRATADA.
9.3.9. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser concluídos em regime Integral no prazo máximo de
03 (três) meses, a partir da Ordem de Serviço expedida.
9.3.9.1. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, caso ocorra alguma das hipóteses previstas
no §1º do art. 57, observando-se o disposto no seu § 2 da Lei Federal nº. 8.666/93.
9.3.10. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser prestados, em regime Integral, na Rua atrás da
Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças), Travessa Carlos Gomes, Rua do Poço e Rua Minas
Gerais, e Rua Barreiro, situadas no Município de Mata de São João.
9.4. CONTEÚDO DO “ENVELOPE A - PROPOSTA DE PREÇOS”.
9.4.1. A Proposta Comercial formulada e os documentos que a instruírem quando for o caso, será apresentada
obedecendo aos seguintes requisitos:
9.4.1.1 em uma via, impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa licitante (exceto documentos
emitidos por terceiros que sejam a ela anexados, quando couber), rubricada em todas as suas páginas e
assinada na última, sob carimbo, pelo Representante Legal, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou
entrelinhas, redigida em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente em outra língua.
9.4.1.2. preço em moeda nacional com aceitação de dois dígitos após a casa decimal;
9.4.1.3. apresentar Planilha de Preços, conforme definido no ANEXO II – Termo de Referência, tudo de
acordo com as orientações contidas no mencionado ANEXO II deste instrumento. O preço unitário em
algarismo, o preço total do item em algarismo e o preço global do objeto em algarismo e por extenso,
prevalecendo o valor unitário caso haja divergência entre ele e o valor total; e, havendo divergência entre os
valores expressos em algarismos e por extenso, deve prevalecer o valor por extenso.
9.4.1.4. conter declaração que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da
prestação dos serviços, transporte, instalação, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos
incidentes, incluindo também as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários da
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empresa, não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindo-se, portanto, na única remuneração
devida pelo contratante para execução completa do contrato.
9.4.1.5. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado;
9.4.1.6. validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.
9.4.1.7. conter declaração, indicando o(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF e da Identidade
(indicar o órgão emissor) e endereço do(s) representante(s) da empresa que assinará (ão) o Contrato, na forma
estabelecida no Contrato Social ou Estatuto da proponente.
9.4.1.8. conter declaração informando Instituição Financeira (Banco), número da Agência e número da
Conta Corrente, cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverão ser efetuados os pagamentos, caso
venha a ser Vencedora da Licitação.
9.4.1.9. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou
criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta
licitação, na forma da Lei.
9.4.1.10. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da
Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo, os serviços respectivos serem executados sem quaisquer ônus
adicionais para a Prefeitura Municipal de Mata de São João.
9.4.1.11. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste Edital,
sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.5. Todos os dados constantes da proposta são de inteira responsabilidade do proponente, não podendo
argüir omissões, enganos e erros, para alterar posteriormente o valor global da proposta.
9.6. Não serão aceitas Propostas de Preços contendo emendas, rasuras, entrelinhas ou que ofereçam
vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
9.7. A aceitação da proposta será feita para o menor preço global, observando-se a exeqüibilidade dos
preços propostos.
9.8. Não será admitida proposta que apresente preços global ou unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor
zero.
9.9. Serão desclassificadas as propostas que:
9.9.1. Não atendam às exigências do Edital e seus anexos;
9.9.2. Contiverem emendas, borrões ou rasuras;
9.9.3. Apresentarem proposta alternativa.
9.9.4. propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente
especificadas no ato convocatório da licitação.
9.9.6 Para os efeitos do disposto no inciso II, art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, consideram-se manifestamente
inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado
pela administração, ou
b) valor orçado pela administração.
9.10. CONTEÚDO DO “ENVELOPE B - HABILITAÇÃO” - A documentação relativa à habilitação, deverá ser
apresentado em 1 (uma) via e consistirá em:
9.10.1. Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL:
9.10.1.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC expedido pela Secretaria de Administração do Estado da
Bahia (SAEB), dentro do período de validade do mesmo.
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9.10.1.1.1. A empresa que não tiver CRC - Certificado de Registro Cadastral deverá apresentar no envelope de
habilitação os documentos necessários para o referido cadastramento, observada a necessária qualificação,
perante o Setor Cadastral da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), conforme a Relação de
Documentos apresentada por aquele Órgão.
9.10.1.1.2. Conter declaração emitida pelo licitante da inexistência de fato superveniente à expedição do
CRC e à expedição dos documentos necessários e comprobatórios referentes à habilitação jurídica e
regularidade fiscal, que o inabilite a participar da Licitação.
9.10.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidados, em vigor devidamente registrado no
Órgão Competente, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
9.10.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
9.10.1.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da Sede do licitante, na
forma da Lei.
9.10.1.4.1. A prova de regularidade para com a Fazenda Federal deverá incluir, obrigatoriamente, a CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente;
9.10.4.3. Prova de regularidade do empregador, mediante apresentação do Certificado de Regularidade de
FGTS – CRF.
9.10.4.4. Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de
Débitos Trabalhistas (CDT).
9.10.4.5. Com referência à comprovação de Regularidade Fiscal, serão observadas as determinações
constantes na Lei Complementar Federal Nº. 123/06 e na Lei Municipal Nº. 456/10.
9.10.4.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
9.10.2. Quanto à qualificação TÉCNICA:
9.10.2.1. Comprovação de aptidão técnica, 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 e/ou em nome dos seus responsáveis técnicos indicados pela empresa, devidamente
registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. Não serão considerados
atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial,
industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente;
9.10.2.1.1. Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será sempre admitida à
comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade tecnológica
e operacional equivalente ou superior.
9.10.2.1.1.1. O atestado deverá ser apresentado com o reconhecimento da firma de quem o emitir, salvo os
documentos públicos, conforme o Art. 19, II da Constituição Federal.
9.10.2.1.1.2. A empresa deverá apresentar atestado de que executou quantidades iguais ou superiores de
serviços, conforme parcelas de maior relevância em quadro abaixo:

5.2

5.4

2.2

CAPACIDADE TÉCNICO - OPERACIONAL
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na
87519/SINAP horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com
área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de
I
assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
89173/SINAP EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE,
I
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014
94342/SINAP
I
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação
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9.10.2.1.1.3. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiência requerida do profissional ou operacional.
9.10.2.1.1.4. A empresa deverá preencher o quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade
técnica operacional.
9.10.2.2. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CREA da região da sede da empresa, devidamente atualizado, contendo os dados cadastrais atuais,
comprovando sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura Contratual;
9.10.2.3. Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços:
9.10.2.3.1. Caso, os responsável(eis) técnico(s) pelos serviços seja(m) o(s) responsável(eis) técnico(s) da
empresa, o seu nome deve constar na Certidão solicitada no item 9.10.2.2.
9.10.2.3.2. Caso o(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços não seja(m) o(s) responsável(eis) técnico(s)
da empresa, deverá a licitante declarar e comprovar qual o seu vinculo com o(s) responsável(eis) técnico(s) e
apresentar a sua Certidão de Registro no CREA devidamente atualizada, contendo os dados cadastrais atuais,
comprovando sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura Contratual;
9.10.2.3.3. Anexar declaração individual dos profissionais indicados no item 9.10.2.3., autorizando sua
inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica responsável pela prestação dos serviços licitados e
que irá participar na execução dos trabalhos, inclusive quando o responsável técnico compõe o Contrato Social
da empresa ou se também é o Representante Legal da Licitante.
9.10.2.3.4. Entrega da cópia do documento comprobatório da Visita Técnica emitidos pela SEOSP/PMSJ,
de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações da Licitação, fornecidas pela SEOSP/PMSJ ou Declaração do Representante
da empresa de que possui pleno conhecimento do objeto.
9.10.3. quanto à qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.10.3.1. Certidão de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da licitante, referente a Filial ou Matriz,
emitida em até 90 (noventa) dias anteriores a data de realização desta licitação, devendo ser observada
sempre a sua vigência.
9.10.3.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.10.3.2.1. Os licitantes, independente de porte, atividade ou forma de tributação, deverão apresentar “notas
explicativas” quando das demonstrações contábeis, conforme Resoluções CFC N°. 1.185/09 – NBC TG 26,
N°. 1.255/09 – NBC TG 1000, 4°. do Art. 176 da Lei N°. 6.404/76.
9.10.3.3. A boa situação financeira de todas as licitantes será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação
das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu Balanço Patrimonial;
LG = Ativo Circulante + Realizável A Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo
SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.3.4. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha Balanço, deverá apresentar
demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua
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existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência maior ou igual a um (> ou = a 1), conforme
fórmula a seguir indicada:
Ativo Total
S = ----------------------------Passivo Exigível Total
9.10.4. Os índices de que tratam os itens 9.10.3.3. e 9.10.3.4., serão calculados pela licitante e confirmados
pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de
registro no Conselho Regional de Contabilidade, através da Declaração de Habilitação do Profissional - DHP.
9.10.5. Documento comprobatório de garantia de participação na licitação de acordo com o previsto na Lei Nº
8.666/93, Art. 31, III, nas modalidades previstas no §1° do art. 56 da mencionada lei, no valor de R$ 8.321,75
(Oito Mil Trezentos e Vinte e Hum Reais e Setenta e Cinco Centavos)
9.10.6. Caberá ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no art. 31, III, da
Lei n°. 8.666/93: caução em dinheiro, seguro garantia, título de dívida pública e fiança bancária.
9.10.6.1 No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de
Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, taxa de
atualização, valor, prazo e condições de resgate, cujos originais deverão ser entregues no Envelope B HABILITAÇÃO ficando sob a sua guarda até o momento próprio da devolução.
9.10.6.2. A garantia de participação, independente de qual seja a modalidade escolhida pelo licitante, deverá
ser apresentada na documentação de qualificação econômico-financeira (ENVELOPE B – HABILITAÇÃO),
ficando sob a guarda da COMPEL até o momento próprio da devolução, conforme o Item 8.2.
9.10.6.3. Caso a modalidade escolhida pelo licitante seja a caução em dinheiro, esta deve ser realizada na
conta Caução da Prefeitura Municipal de Mata de São João, n°. 6663-X, agência nº. 1094-4, Banco do
Brasil S/A, procedendo para com o comprovante original da transação, o qual deverá constar a Razão
Social da Empresa, de acordo com o indicado no item 9.10.6.2.
9.10.7. A garantia de participação poderá ser levantada da seguinte forma:
a) pelo licitante inabilitado: declarando oficialmente estar de acordo com o resultado e desistindo do prazo de
Recurso ou após encerramento da fase de habilitação;
b) pelo licitante não vencedor: a partir da homologação do resultado final da licitação;
c) pelo licitante vencedor: após a assinatura do Contrato.
9.10.8. Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de quatorze a dezoito anos, na
forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, na forma do modelo constante do Anexo
III deste Edital.
9.10.9. Apresentação de declaração formal e expressa do Licitante devidamente assinada por um de seus
responsáveis, informando que:
a) aceita as condições estipuladas neste Edital;
b) executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de
Mata de São João;
c) obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Mata de São João, durante a execução dos
serviços;
d) entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão
ou entidade da Prefeitura Municipal de Mata de São João.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1) Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, indicando o
número do CNPJ e endereço, respectivos:
1.1.

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

1.2.
Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.10.10. As cópias dos documentos emitidos através da Internet não necessitarão estar autenticadas, tendo em
vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação da autenticidade nos respectivos sites,
ficando os licitantes advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis.
9.10.11. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
X - PROCEDIMENTOS E JULGAMENTO DESTA LICITAÇÃO
10.1. CASO OPTE pela Visita Técnica a licitante deverá comparecer através de Representante da
Empresa, munido dos seguintes documentos:
1) Declaração que o autorize participar da Visita Técnica e
2) CÓPIA simples do documento de identificação com foto

10.1.1. Visita Técnica: A visita caso seja optada, deverá ser agendada previamente junto a
Secretaria
de
Obras
e
Serviços
Públicos,
por
meio
eletrônico,
qual
seja,
visitatecnica.pmsj@gmail.com ou através do telefone (71) 3635-1310, Ramais: 703 / 802 / (71)
99957-6816
10.1.1.1. No final da Visita Técnica deverá entrar em contato com a SEOSP para recebimento do
Atestado de Visita Técnica, conforme Anexo V deste Edital, o qual deverá ser apresentado no
Envelope B – Habilitação.
10.2. O Representante Legal da Licitante indicado conforme o Item 10.1., deverá comparecer em veículo
próprio ou da empresa, para acompanhar o Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do
Município.
10.3. Após a saída para realização da Visita Técnica, não será permitida a participação de retardatários, salvo,
na condição de acompanhantes.
10.4. No horário, data e local estabelecidos no Tópico VI deste Edital, as licitantes deverão comparecer,
através de representantes legalmente constituídos, sendo exigida a apresentação de provas documentais do
seu Credenciamento.
10.4.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão por um representante
devidamente munido de documento que o credencie a participar desta Sessão Pública, qual seja, procuração
pública, procuração particular ou carta de credenciamento, acompanhado cópia do documento de
identificação com foto.
10.4.1.1. Caso seja apresentada carta de credenciamento ou procuração particular, será necessário o
reconhecimento da firma do subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la.
10.4.2. A procuração particular ou carta de credenciamento de que trata o item anterior deverá ser
apresentada em conjunto com a cópia do Estatuto ou Contrato Social Consolidados devidamente
registrados no Órgão Competente.
10.4.3. 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.
10.4.4. 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
Consolidados, devidamente registrados no Órgão Competente, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado cópia do documento de
identificação com foto.
10.4.5. Nos casos em que as empresas licitantes estiverem enquadradas como Microempresa – ME,
Empresa de Pequeno Porte –EPP ou Micro Empreendedor Individual –MEI, deverão apresentar
declaração conforme o exemplificado no ANEXO I - Modelo de Enquadramento como Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, acompanhada de documento
comprobatório referente ao enquadramento de acordo com a determinação legal, qual seja, Certidão
Simplificada da JUCEB
10.4.6. Após o encerramento da fase de credenciamento, não será permitida a participação de retardatários,
salvo, na condição de ouvintes.
10.5. Somente o representante legal da licitante interessada (dirigente ou credenciado) poderá manifestar-se e
requerer registros em Ata, desde que presente à sessão.
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10.6. Na Sessão Pública, será aberto primeiro o Envelope A, contendo a Proposta Comercial, de acordo com o
procedimento estabelecido no artigo 15 da Lei Municipal de Licitações nº. 294/2006. A COMPEL verificará a
conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos neste edital.
10.6.1. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada será utilizado critério de
desempate, conforme Lei Complementar N°. 123/2006 e alterações posteriores, devendo proceder-se-á da
seguinte forma:
10.6.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deverá apresentar nova
proposta no prazo máximo de 01 (um) dia útil após Resultado das Propostas Comerciais, sob pena de
preclusão dos direitos que lhes são concedidos pela Legislação específica.
10.6.1.1.1. O prazo a que se refere o Item anterior poderá ser alterado em razão de interposições de
Recursos, os quais serão devidamente comunicados pela Presidente da Comissão de Licitações do
Município, sendo considerado para atendimento do Item 10.2.1 novo prazo máximo de 01 (um) dia útil
após Resultado do Recurso.
10.6.1.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos percentuais em relação às propostas apresentadas sejam iguais ou até
10% (dez por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
10.6.2. Após o julgamento e classificação das propostas, a COMPEL procederá a abertura do Envelope B,
contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes classificados.
10.6.3. Após o julgamento e classificação das Propostas, a COMPEL procederá a abertura dos ENVELOPES
B, contendo a documentação relativa à Habilitação das concorrentes classificadas, caso as empresas
desclassificadas, se houver, abram mão do prazo recursal devidamente registrado em Ata.
10.6.4. A COMPEL deliberará sobre a habilitação dos três primeiros classificados.
10.7. Esta licitação será processada e julgada com observância ao disposto nos artigos 43, 44, 45 e 48 da Lei
Federal nº. 8.666/93, sendo considerada Vencedora a licitante que apresentar o menor preço global, obtido
pelo somatório de todos os preços unitários dos serviços objeto desta licitação, conforme o Anexo II – Termo
de Referencia, onde consta a Planilha para Estimativa dos Preços Unitários e Global.
10.8. A análise da Comissão a respeito dos elementos de cada envelope será efetuada, a critério exclusivo da
mesma, na Sessão Pública de Abertura ou em reunião reservada da Comissão, sendo, neste caso,
determinado o dia e a hora da próxima Sessão Pública, quando será anunciado o julgamento da Comissão ou
publicando o resultado na Imprensa Oficial ou por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca
do recebimento da comunicação pelas licitantes.
10.9. Poderá a COMPEL solicitar aos licitantes esclarecimentos, informações e dados adicionais necessários
ao julgamento das propostas. As respostas não poderão implicar em modificações das condições originalmente
propostas e deverão ser prestadas sempre por escrito, no prazo estabelecido pela COMPEL, sob pena de
desclassificação.
10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições deste Edital, seus anexos e as
propostas manifestamente inexeqüíveis, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93.
10.11. Em igualdade de condições, como critério de desempate, serão aplicadas as regras impostas pelo art.
45, §2º da Lei 8.666/93.
10.12. Em caso de sorteio, será o mesmo lavrado em ata específica, devendo haver convocação de todos os
licitantes, através de ofício fac-símile ou publicação no Diário Oficial, caso não se processe na própria sessão
de abertura dos envelopes de preços.
10.13. A critério da COMPEL, todas as decisões referentes a esta licitação poderão ser divulgadas conforme a
seguir, ressalvadas aquelas cuja publicação no Diário Oficial for obrigatória:
a) nas reuniões de abertura de envelopes.
b) no Diário Oficial.
c) por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento da comunicação
pelas licitantes.
XI - CONTRATAÇÃO
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11.1. A Prefeitura Municipal de Mata de São João providenciará por sua conta a publicação do extrato do
Contrato celebrado, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, não podendo ultrapassar o 5º
dia útil do mês subseqüente ao da sua assinatura.
11.2. O licitante vencedor terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da convocação
da Prefeitura Municipal de Mata de São João, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93.
11.2.1. Para que ocorra a assinatura do Contrato em conformidade com o determinado na legislação
específica, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal,
sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos
Trabalhistas (CDT).
11.2.2. Quando o adjudicatário não comparecer no prazo estabelecido no item anterior, a PMSJ poderá
convocar os licitantes remanescentes, na forma prevista no § 2º do art. 64 da Lei 8.666/93.
11.3. O Contrato, decorrente da presente licitação, a ser assinado com o licitante Vencedor terá prazo de
vigência de 06 (seis) meses a contar da data que for firmado.
11.4. Este Edital, seus Anexos, a proposta da CONTRATADA serão parte integrante do Contrato,
independente de transcrição.
11.5. O Contrato firmado com a PMSJ não poderá ser objeto de cessão ou transferência sem sua autorização
expressa, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.
11.6. O Contrato decorrente desta licitação poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.
11.7. A CONTRATADA obriga-se a:
a)
Concluir a execução dos serviços, objeto deste Edital, de acordo com as especificações, condições e
prazos estabelecidos neste Edital e anexos.
b) Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste
Contrato, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade;
c) Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos serviços, a
fim de serem adotadas as providências cabíveis em tempo hábil;
d)

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital;

e)

Não sub-contratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o Contrato;

f) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, salvo, a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente
apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados à PMSJ, no prazo máximo de até 2 (dois) dias
da ocorrência;
g)
Arcar com todos os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal e as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com a PMSJ,
conforme estabelece o artigo 71 da Lei 8666/93;
h) Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem vítimas
os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências da PMSJ;
i) Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, seja qual for, praticada por seus empregados
nas dependências da PMSJ.
j)
Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar,
imediatamente, a PMSJ, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do Contrato.
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k)
Apresentar à Contratante, semestralmente e ao final do Contrato, cópias da Relação de Empregados
registrados no CNO, com referência aos serviços , objeto do mencionado Contrato, assim como as Rescisões
Empregatícias ocorridas no mesmo período.
l)
Ficará responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
Apresentar no prazo máximo de 30 dias a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo
m)
CREA/BA, referente ao objeto desta licitação, referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras
e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base,
especificações técnicas, composições de custos unitários, e outras peças técnicas em conformidade com a
Súmula TCU 260;
XII - PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. A PMSJ pagará à CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de acordo com os serviços
efetivamente executados, após aprovação das medições mensais, apresentando Relatório Fotográfico
colorido, contendo o “antes” e “depois” após o recebimento, conferência e aceite dos referidos serviços, por
meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as
demais exigências administrativas em vigor, e também com a apresentação de:
a) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO)
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA;
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do contrato e número de
medição;
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente Edital;
e)Certidões comprobatórias de regularidade fiscal (FGTS e Municipal)
f)Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da Relação da
GFIP, já pagas;
12.1.1. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições mensais e deverão
ter a aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/PMSJ.
12.2. Os pagamentos indicados no item anterior somente serão liberados, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Mata de São João.
12.3. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a
partir da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação
Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.
12.4. 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. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação
do documento em questão, corrigido e atestado.
12.5. As despesas com a contratação para execução dos serviços, objeto desta licitação correrão à conta da
seguinte programação financeira, respaldada na Lei N°. 765/2019:
ÓRGÃO/U.O

07.00 –
SEOSP
07.07 SEOSP

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

15

451

PROGRAMA

0003

PROJ/ATIV

DISCRIMINAÇÃO

NATURA
DA
DESPESA

FONTE

1009

Pavimentação,
Contenção,
Drenagem e
Paisagismo nas
Ruas, Avenidas e
Encostas

4.4.90.51.00

00
42

12.6. A PMSJ poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno direito, os valores correspondentes a multas,
indenizações ou outros ônus impostos por autoridades competentes, decorrentes de atraso na execução dos
serviços ou pela inexecução das obrigações assumidas.
12.7. Nenhum pagamento realizado pela PMMSJ isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva dos serviços, total ou parcialmente.
XIII - PRAZO E FISCALIZAÇÃO
13.1. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser concluídos em regime Integral no prazo máximo de
03 (três) meses a partir da Ordem de Serviço emitida.
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13.1.1. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, caso ocorra alguma das hipóteses previstas
no § 1 do art. 57, observando-se o disposto no seu § 2 da Lei Federal nº. 8.666/93.
13.2. Os serviços objeto da presente licitação deverão ser prestados, em regime Integral, na Rua atrás da
Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças), Travessa Carlos Gomes, Rua do Poço e Rua Minas
Gerais, e Rua Barreiro, situadas no Município de Mata de São João.
13.3. A fiscalização e o acompanhamento do Contrato ficarão a cargo do (a) Assessor Técnico da Secretaria
de Obras e Serviços Públicos, Assessor Técnico, Coordenador de Serviços Públicos (sede), e Coordenador de
Manutenção de Prédios Públicos e o Gerenciamento será feito pelo (a) Coordenador (a) de Engenharia ou
Obras e o Coordenador de Planejamento e Projetos.
13.4. Os serviços, de que trata o presente Edital, serão recebidas:
13.4.1. provisoriamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, em 2
(duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93;
13.4.2. definitivamente, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, após a certificação de
que as obras foram executadas de acordo com o solicitado, em perfeita adequação com os termos contratuais,
quando será lavrado Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma
do disposto na alínea “b” do inciso I do art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
13.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a CONTRATADA da responsabilidade civil pela solidez
e segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.
13.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
13.6.1. Constatando-se irregularidade ou verificando-se estar deficiente a execução das obras, a
CONTRATADA será intimada para regularizar ou concluir as obras, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93.
XIV - RECURSOS
14.1. Dos atos relativos a esta 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.
14.2. Não será admitida a interposição de Recursos via fax, por meio eletrônico, via postal ou similar.
14.3. O acolhimento do Recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
14.4. Não serão conhecidos os Recursos ou Pedidos de Esclarecimentos, vencidos os respectivos prazos
legais.
14.5. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações deverão ser protocolados através do email
esclarececompel@gmail.com
XV - SANÇÕES/ INADIMPLEMENTO
15.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará
sujeito às seguintes penalidades:
15.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto da licitação, dentro do prazo
estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada
a 15% (quinze por cento) do valor total do pedido.
15.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o início
ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido.
15.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou da parcela de pagamento relativa ao
evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
15.3. Poderá a PMSJ reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à mesma.
15.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito
ou motivo de força maior.
15.5. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
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15.6. Independentemente das multas anteriormente previstas, a PMSJ poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a)
b)
c)

Advertência.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art.
87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93.

15.7. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e no Contrato e das demais cominações legais.
15.8. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução,
ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
XVI – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
16.1. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas à Pregoeira e protocolizadas nos dias úteis, no
horário de funcionamento normal da repartição, no Setor de Protocolo, localizado na sede da Prefeitura do
Município – Setor de Atendimento, localizado na Rua Luiz Antônio Garcez, s/nº., Centro, Mata de São
João/Bahia, observado o prazo previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei Federal nº. 8.666/93, com as
alterações posteriores.
16.2. Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as impugnações deste Edital via fax, por meio eletrônico, via
postal ou similar.
16.3. Não será conhecida a impugnação do presente Edital, vencidos os respectivos prazos legais.
XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. Integram este Edital, para todos os efeitos de direito, os anexos relacionados no item
17.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PMMSJ, na forma da Lei, o licitante que
os tendo aceitado sem objeção, venha a manifestar o seu inconformismo, após a abertura dos envelopes,
hipótese em que tal manifestação não terá efeito de Recurso.
17.3. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
I. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
II. TERMO DE REFERÊNCIA;
• CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
• MEMORIAL DESCRITIVO
• PLANTA
III. MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES;
IV. MODELO DE QUADRO INDICATIVO OPERACIONAL
V. MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
VI. MINUTA DO CONTRATO.
17.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil
que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.
17.4.1. A não apresentação de impugnação até a data estabelecida no item 16.4 implicará na tácita aceitação
dos elementos fornecidos, não cabendo, sob nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação posterior com
base nas dúvidas suscitadas.
17.4.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.
17.4.3. Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a mesma solicitar
um parecer técnico de profissional qualificado.
17.4.4. Após adjudicação, os Envelopes não reclamados ficarão à disposição das empresas licitantes por um
período de até 30 (trinta) dias e após este prazo serão destruídos.
17.5. O Licitante interessado deverá comparecer na Prefeitura de Mata de São João com um CD para gravar o
Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Projetos e a Planilha Orçamentária referentes à TOMADA
DE PREÇOS N°. 43/2019
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XVIII - MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - Designadas pela Portaria nº 63/2019
de 04 de outubro de 2019.
19.1 Titulares: Marceli Patrícia Pereira Rocha – Presidente da Comissão
Lourenço Batista dos Santos
Vivian Germano Moura
19.1.1. Suplentes: Karynne França Dórea
Célia Bahia dos Santos
Rita Verônica Teixeira dos Santos
20 – FORO
O foro da Comarca de Mata de São João, Estado da Bahia será o único competente para dirimir e julgar todas
e quaisquer dúvidas que possam vir a decorrer do presente, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa vir a ser.
Mata de São João, 13 de dezembro de 2019

MARCELI PATRICIA PEREIRA ROCHA
Presidente da COMPEL
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ANEXO I
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - EPP
TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019

À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João
Mata de São João / BA
Sra. Presidente,
A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ Nº.................., localizada à...........................
DECLARA, para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019, promovida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, e sob as penas da lei, de que:
( ) está enquadrada como MICROEMPRESA – ME, conforme artigo 26, da Lei Municipal de MSJ nº. 456 de
01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º, do artigo
3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
( ) está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, conforme artigo 26, da Lei Municipal de
MSJ nº. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
( ) está enquadrada como MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, conforme artigo 26, da Lei Municipal
de MSJ nº. 456 de 01/12/2010. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.
Obs: Encartar obrigatoriamente documento comprobatório caso se enquadre como ME, EPP ou MEI, qual seja
Certidão Simplificada da JUCEB
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXO II
TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Construção do Pontilhão da Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças) e
execução dos serviços complementares de Saneamento Básico e Pavimentação das Ruas do Poço, Minas
Gerais, Travessa Carlos Gomes, Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças), Rua
Barreiro, situadas no Município de Mata de São João.

LOTE ÚNICO
BDI =

ITEM

CÓDIGO
SINAPI
OUTUBRO
2019 / ORSE
SETEMBRO
2019

UNID

QUANT

VALOR UNIT. C/
BDI

74209/001

1.2

04116/ORSE

1.3

72919/SINAPI

1.4

94974/SINAPI

1.5

73859/002
SINAPI

1.6

99059 SINAPI

1.7

93207/SINAPI

Placa de obra em chapa
de aco galvanizado
Limpeza de canais com
escavadeira hidráulica,
compreendendo remoção
e carga de solos moles,
materia orgânica ou
entulhos
Base de solo cimento 4%
mistura em usina,
compactacao 100%
proctor normal, exclusive
escavacao, carga e
transporte do solo
Concreto magro para
lastro, traço 1:4,5:4,5
(cimento/ areia média/
brita 1) - preparo manual.
af_07/2016
Capina e limpeza manual
de terreno
Locação convencional de
obra, utilizando gabarito
de tábuas corridas
pontaletadas a cada
2,00m - 2 utilizações.
AF_10/2018
Execução de escritório
em canteiro de obra em
chapa de madeira
compensada, não incluso
mobiliário e
equipamentos.
af_02/2016

m²

6,00

391,65

2.349,90

m³

206,00

18,88

3.889,28

m³

154,60

61,35

9.484,71

m³

9,20

471,89

4.341,39

m²

364,25

1,56

568,23

m

92,69

50,50

4.680,85

m²

20,00

945,79

18.915,80

SUBTOTAL
2.0

VALOR TOTAL

SERVIÇOS
PRELIMINARES

1.0
1.1

DESCRIÇÃO

29,79

MOVIMENTO DE TERRA
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2.1

93358

2.2

94342

2.3

74010/001
SINAPI

2.4

95875 SINAPI

2.5

94319 SINAPI

Escavação manual de
vala com profundidade
menor ou igual a 1,30m.
AF_03/2016
Aterro manual de valas
com areia para aterro e
compactação
Carga e descarga
mecanica de solo
utilizando caminhao
basculante 6,0m3/16t e
pa carregadeira sobre
pneus 128 hp,
capacidade da caçamba
1,7 a 2,8 m3, peso
operacional 11632 kg
Transporte com caminhão
basculante de 10 m3, em
via urbana pavimentada,
dmt até 30 km (unidade:
m3xkm). AF_12/2016
Aterro manual de valas
com solo argilo-arenoso e
compactação
mecanizada. AF_05/2016

m³

311,22

77,11

23.998,17

m³

525,00

110,79

58.164,75

1,96

14.586,14

1,32

12.423,72

47,39

14.975,24

m³

m³xkm

m³

7.441,91

9.411,91

316,00

SUBTOTAL
3.0

124.148,02

ESTRUTURA

3.1

92271

3.2

00105/ORSE

3.3

7823 ORSE

3.4

08185/ORSE

3.5

92916 SINAPI

3.6

92777

3.7

96545

3.8

96555

Fabricação de fôrma para
lajes, em madeira
serrada, e=25 mm.
af_12/2015
Concreto simples usinado
fck=35mpa, bombeado,
lançado e adensado em
superestrutura
Laje pré-fabricada
treliçada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm,
h=16cm, el. enchimento
em EPS h=12cm,
capeamento 4cm.
Escoramento em
madeira para pontilhões,
pontes e viadutos de
concreto armado
Armação de estruturas de
concreto armado, exceto
vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço
ca-50 de 6,3 mm montagem. AF_12/2015
Armação de pilar ou viga
de uma estrutura
convencional de concreto
armado em uma
edificação térrea ou
sobrado utilizando aço
ca-50 de 8,0 mm montagem. Af_12/2015
Armação de bloco, viga
baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de 8
mm - montagem.
Af_06/2017
Concretagem de blocos
de coroamento e vigas
baldrame, fck 30 mpa,
com uso de jerica
lançamento,
adensamento e
acabamento. Af_06/2017

m³

175,00

65,39

11.443,25

m³

33,50

438,38

14.685,73

m²

68,75

193,5

13.303,13

m²

68,75

69,37

4.769,19

kg

942,79

11,85

11.172,06

kg

1222,42

R$

12,03

R$

14.705,71

kg

685,54

R$

12,04

R$

8.253,90

m³

45,44

R$

641,59

R$

29.153,85
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3.9

91007

3.10

92919 SINAPI

3.11

3228 ORSE

3.12

96547 SINAPI

3.13

3638 ORSE

3.14

03090/ORSE

Formas manuseáveis
para paredes de concreto
moldadas in loco, de
edificações de pavimento
único, em panos de
fachada sem vãos.
af_06/2015
Armação de estruturas de
concreto armado, exceto
vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço
ca-50 de 10,0 mm montagem. AF_12/2015
Fornecimento e
instalação de tela aço
soldada nervurada CA60, Q-61, malha
15x15cm, ferro 3.4mm
(0.97 kg/m2), painel
2,45x6,0m, Telcon ou
similar
Armação de bloco, viga
baldrame ou sapata
utilizando aço ca-50 de
12,5 mm - montagem.
AF_06/2017
Fornecimento e
instalação de tela aço
soldada nervurada CA60, Q-196, malha
10x10cm, ferro 5.0mm
(3,11 kg/m2), painel
2,45x6,0m, Telcon ou
similar
Bombeamento para
esgotamento de valas
com duração de 8 horas
por dia

m²

kg

591,70

R$

3.898,81

13,90

R$

9,01

35.128,28

m²

68,75

20,6

1.416,25

kg

12,00

8,54

102,48

m²

68,75

39,47

2.713,56

h

320,00

6,01

1.923,20

SUBTOTAL
5.0

8.224,63

156.995,22

ALVENARIA

5.1

97622

5.2

87519

5.3

87904

5.4

89173

Demolição de alvenaria
de bloco furado, de forma
manual, sem
reaproveitamento.
Af_12/2017
Alvenaria de vedação de
blocos cerâmicos furados
na horizontal de
9x19x19cm (espessura
9cm) de paredes com
área líquida maior ou
igual a 6m² com vãos e
argamassa de
assentamento com
preparo em betoneira.
Af_06/2014
CHAPISCO APLICADO
EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE
FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSIÇÃO
REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO
MANUALMENTE,
TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS,
COM EXECUÇÃO DE

m³

121,82

R$

51,50

R$

6.273,73

m²

651,51

R$

81,42

R$

53.045,94

m²

1303,02

R$

9,24

R$

12.039,90

m²

1303,02

R$

36,73

R$

47.859,92
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TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_12/2014

5.5

7135 ORSE

5.6

92540

5.7

94204

5.8

94219

Escoramento metálico p/
valas, 4,00m<=h<=6,00
m, com pranchas
metálicas de 4,7 mm x 30
cm e longarinas e
transversinas em perfis
metálicos,
reaproveitamento : 60
vezes
TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR
RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS
QUE 2 ÁGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE
CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM
TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS
DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
CUMEEIRA E ESPIGÃO
PARA TELHA
CERÂMICA EMBOÇADA
COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA), PARA
TELHADOS COM MAIS
DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

6.0

CERCAMENTO

6.1

Cerca com estaca de
madeira sabiá ou Similar
h = 2,20m, altura útil
1,60m, c/ 5 fios arame
farpado

2379/ ORSE

m²

84,00

R$

72,57

R$

6.095,88

m²

60,00

R$

80,34

R$

4.820,40

m²

60,00

R$

42,10

R$

2.526,00

m

20,00

R$

28,33

R$

566,60

SUBTOTAL

R$

133.228,37

31,94

R$

7.985,00

SUBTOTAL

R$

7.985,00

m

250,00

R$

7.0

PASSEIO

7.1

94990

Execução de passeio
(calçada) ou piso de
concreto com concreto
moldado in loco, usinado,
acabamento
convencional, não
armado. af_07/2016

m³

15,12

R$

755,24

R$

11.419,23

7.2

83693

Caiação em Meio-fio

m²

227,89

R$

4,96

R$

1.130,33

SUBTOTAL

R$

12.549,56

R$

26.690,50

8.0

CONTENÇÃO

8.1

EXECUÇÃO DE
MURETA GUIA PARA
CONTENÇÃO/
FUNDAÇÃO COM 30 CM
DE ESPESSURA.
AF_06/2018

98655

m

50,00

R$

533,81
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8.2

87501

8.3

11326/ORSE

8.4

6320/ORSE

8.5

93205

8.6

94975

9.0

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM,
BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE
6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_06/2014
Fornecimento e
instalação de treliça TG
12m - TR 12645, para
suporte de barras de
transferência em juntas
ou similar
Lastro de concreto,
fck=15 mpa, lançado e
adensado
CINTA DE AMARRAÇÃO
DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA.
AF_03/2016
CONCRETO FCK =
15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5
(CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MANUAL.
AF_07/2016

m²

103,25

R$

148,67

R$

15.350,18

m

208,00

R$

27,33

R$

5.684,64

m³

3,77

R$

511,67

R$

1.929,00

m

102,00

R$

27,66

R$

2.821,32

m³

3,31

R$

509,06

R$

1.684,99

SUBTOTAL

R$

54.160,63

DRENAGEM

9.1

90082

9.2

93382

9.3

92216

9.4

02662/ORSE

9.5

7339/ORSE

Escavação mecanizada
de vala com prof. até 1,5
m (média entre
montante e jusante/uma
composição por trecho),
com escavadeira
hidráulica (0,8 m3/111
hp), larg. de 1,5 m a 2,5
m, em solo de 1a
categoria, em locais com
alto nível de interferência.
af_01
Reaterro manual de
valas com compactação
mecanizada. af_04/2016
Tubo de concreto para
redes coletoras de águas
pluviais, diâmetro de
1000 mm, junta rígida,
instalado em local com
baixo nível de
interferências fornecimento e
assentamento.
af_12/2015
Fornecimento e
assentamento de tampão
de ferro fundido TDA600mm, 300kg/cm², para
poço de visita e caixas de
passagem
Escoramento misto
(metálico h=3,80m e
madeira) para lajes e
vigas, inclusive
montagem e
desmontagem em
madeira p/ edificações c/

m³

3.650,91

R$

10,54

R$

38.480,59

m³

2.744,80

R$

34,33

R$

94.228,98

m

30,00

R$

597,48

R$

17.924,40

und

30,00

R$

536,10

R$

16.083,00

m²

783,10

R$

34,42

R$

26.954,30
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vigas e lajes maciças, 10
usos

9.6

89849

10.0

10.1

11887/ORSE

10.2

94996 SINAPI

10.3

94274 SINAPI

10.4

02450/ORSE

TUBO PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E
INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO
DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
Guarda-corpo e Corrimão
em tubo ferro
galvanizado, alt=1,10m,
com barras verticais a
cada 11cm (3/4") e barras
horizontais (superior,
intermediárias (duas) e
inferior) de 1.1/2",
inclusive curva de aço Rev 02
Execução de passeio
(calçada) ou piso de
concreto com concreto
moldado in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, espessura
10 cm, armado.
AF_07/2016
Assentamento de guia
(meio-fio) em trecho
curvo, confeccionada em
concreto pré-fabricado,
dimensões 100x15x13x30
cm (comprimento x base
inferior x base superior x
altura), para vias urbanas
(uso viário). AF_06/2016
Limpeza geral

m

412,00

49,70

R$

20.476,40

SUBTOTAL

R$

214.147,67

R$

m

150,00

354,21

53.131,50

m²

234,00

107,39

25.129,26

m

125,00

49,1

6.137,50

m²

150,00

2,22

333,00

SUBTOTAL

TOTAL GERAL DO LOTE ÚNICO (em algarismo e por extenso)
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$

44.230,16

5,32%

2

MOVIMENTO DE TERRA

R$

124.148,02

14,92%

3

ESTRUTURA

R$

156.995,22

18,87%

4

ALVENARIA

R$

133.228,37

16,01%

5

CERCAMENTO

R$

7.985,00

0,96%

6

PASSEIO

R$

12.549,56

1,51%

7

CONTENÇÃO

R$

54.160,63

6,51%

8

DRENAGEM

R$

214.147,67

25,73%

9

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

R$

84.731,26

10,18%

VALORES TOTAIS

VALOR (R$)

% ITEM

1

R$ 832.175,89

2

0,00%

0,00%

0,00%

3

0,00%

0,00%

0,00%

Observação1: É NECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA QUE COMPÕE O ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL,
ASSIM COMO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, NA ABERTURA DE ENVELOPES DE PREÇOS (A) SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
Observação4: A planilha de preço deverá ser feita, baseando-se neste Termo de Referência.
Local e data.
PROPONENTE:
DADOS DA PROPONENTE:
Nome:
Endereço Completo/Telefone/fax/ e-mail:
Razão Social
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MEMORIAL DESCRITIVO
I - INTRODUÇÃO
A drenagem é a parte do projeto que, normalmente, acompanha uma obra de pavimentação e
destina-se a coletar, conduzir e dar destinação final às águas pluviais.
A rede de águas pluviais será executada com tubos de tubo de concreto, p/sistemas drenagem,
caixas de ligação, poços de visita.
O Levantamento Técnico, acompanhada de plantas, perfis, planilhas, tabelas e orçamentos, têm
o objetivo de fornecer subsídios necessários para a construção de todos os dispositivos de drenagem das
áreas em estudo.
1.1.2.1.1 - Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e
3,00m de profundidade.
- A largura das valas a ser adotada na rede de galerias de águas pluviais, deverá obedecer ao
quanto solicitado no item 1.1.2.1.1;
- Em casos especiais, serão aceitas larguras maiores, desde que justificadas pelo empreiteiro e
aprovados pela fiscalização.
- A profundidade da vala será de acordo com o projeto anexo.
- O alinhamento para abertura de valas será fornecido pela fiscalização da Prefeitura.
- Quando os trabalhos de escavação abrangerem os passeios ou interromperem locais de circulação
a empresa deverá fazer a sinalização dos mesmos e construir, as suas expensas, passadiços para pedestres,
se necessário.
- O material escavado será depositado sempre que possível de um só lado da vala, deixando o outro
livre para trânsito e manobras, evitando-se o acúmulo excessivo de material de escavação nas bordas e
proximidades imediatas das valas.
- O fundo das valas deverá ter declividade de acordo com o projeto anexo.
- A reposição de terra até a altura de 20 cm acima da geratriz superior do tubo, será feita
manualmente, evitando-se a presença de pedras e corpos estranhos.
- A geratriz superior externa do tubo deverá ficar com recobrimento mínimo de 1,0 m onde houver
pista de rolamento.
- Se houver necessidade de reabertura da vala, antes do recebimento definitivo da rede, esse
serviço deverá ser efetuado por conta do empreiteiro.
1.1.2.1.2 - Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m
de profundidade.
- A largura das valas a ser adotada na rede de galerias de águas pluviais, deverá obedecer ao
quanto solicitado no item 1.1.2.1.2;
- Em casos especiais, serão aceitas larguras maiores, desde que justificadas pelo empreiteiro e
aprovados pela fiscalização.
- A profundidade da vala será de acordo com o projeto anexo.
- O alinhamento para abertura de valas será fornecido pela fiscalização da Prefeitura.
- Quando os trabalhos de escavação abrangerem os passeios ou interromperem locais de circulação
a empresa deverá fazer a sinalização dos mesmos e construir, as suas expensas, passadiços para pedestres,
se necessário.
- O material escavado será depositado sempre que possível de um só lado da vala, deixando o outro
livre para trânsito e manobras, evitando-se o acúmulo excessivo de material de escavação nas bordas e
proximidades imediatas das valas.
- O fundo das valas deverá ter declividade de acordo com o projeto anexo.
- A reposição de terra até a altura de 20 cm acima da geratriz superior do tubo, será feita
manualmente, evitando-se a presença de pedras e corpos estranhos.
- A geratriz superior externa do tubo deverá ficar com recobrimento mínimo de 1,0 m onde houver
pista de rolamento.
- Se houver necessidade de reabertura da vala, antes do recebimento definitivo da rede, esse
serviço deverá ser efetuado por conta do empreiteiro.
1.1.2.2.1 - Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada.
Deverá ser executado o espalhamento e compactação de aterro com solo de 1ª categoria.
As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas não haja
nenhum tipo de vegetação (cortada ou não) nem qualquer tipo de entulho, quando do início dos serviços. Os
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trabalhos de aterro terão de ser executados com material escolhido, de preferência areia ou terra (nunca turfa
nem argila orgânica), sem detritos vegetais, pedras ou entulho, em camadas sucessivas de 30 cm (material
solto), devidamente molhadas e apiloadas, mecanicamente, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e
desníveis em virtude de recalque nas camadas aterradas.
1.1.2.3.1 - Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de areia,
lançamento manual, em local com nível alto de interferência.
1.1.3.1.1 - Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa
carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg.
CARGA MECANIZADA
DEFINIÇÃO
Consiste no carregamento de material de 1ª categoria, em caminhões basculantes ou em outros equipamentos
transportadores, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. O material será oriundo de cortes, de
substituição de materiais de baixa qualidade retirados dos cortes de valas, além de entulhos a serem
removidos.
Este item, carga consistem no carregamento no local da jazida (material para aterro). E o local deverá ser
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares
onde será usado como material de aterro.
Materiais
Material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha,
rocha ou associação destes tipos. Para os efeitos desta Especificação será adotada a seguinte classificação:
Material de 1ª categoria
Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo
inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado.
MÉTODO EXECUTIVO
A carga será geralmente precedida pela escavação do material e de sua deposição na praça de carregamento
em condições de ser manipulado pelo equipamento de carga. As praças de carregamento deverão apresentar
boas condições de conservação, circulação e manobra. O material deverá ser lançado na caçamba, de
maneira a que fique uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte. Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em
locais onde haja tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do equipamento deverá ser completamente
coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e queda de material nas vias.
Também em áreas urbanas, o material estocado na praça de carregamento deverá ser mantido umedecido,
evitando-se poeira.
DESCARGA
Este item, descarga consistem no descarregamento no local do aterro. Os pontos de descarregamento deverão
ser previamente aprovados pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares
onde será usado como material de aterro A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de
projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os taludes das frentes de escavação
deverão ter inclinação adequada para mantê-los estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão
obedecer a um limite seguro. Toda a superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo
inclinações suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de exploração
deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.
1.1.3.1.2 - Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp.
Este item consiste no espalhamento do agregado retirado, cuja camada depois de concluída deverá obedecer
às seguintes características: índice máximo de vazio de 15%; a superfície deve ficar lisa, uniforme, isenta de
fendas, ondulações ou material solto, não podendo em qualquer ponto apresentar diferenças superiores a
0.0015 m em relação aos perfis longitudinais e transversais estabelecidos. No processo construtivo deve
observar-se o seguinte: No espalhamento do agregado deve utilizar-se uma motoniveladora ou outro
equipamento similar, de modo a que a superfície da camada se mantenha aproximadamente com a forma
definitiva. O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-se a segregação dos materiais, não
sendo permitidas bolsadas de material fino ou grosso. Será feita, em princípio, a prévia umidificação dos
agregados na central de produção, de forma a que a segregação no transporte e espalhamento seja projeto de
requalificação dos espaços pedonais. Se na operação de compactação o agregado não tiver a umidade
necessária (cerca de 4.5%), terá que se aplicar uma distribuição uniforme de água, se durante o espalhamento
se formarem rodeiras, vincos ou qualquer outro tipo de marca imprópria que não possa ser facilmente
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eliminada por cilindramento, deve proceder-se à escarificação e homogeneização da camada, e conseqüente
regularização da superfície; se a camada assim constituída ficar sujeita ao trânsito, mesmo que seja só de
veículos de serviço, deverá ser ligeiramente ensaibrada e depois concluída com saibro de boa qualidade, para
evitar a desagregação.
1.1.3.2.1 - Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(unidade: m3xkm).
O transporte do bota-fora compreenderá atividades de transporte e descarga do material nos aterros indicados
pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes. O percurso será previamente definido e
devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e localizados até a distância até 30 Km. A CONTRATADA
responderá por todos os acidentes de tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus
subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições
de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos caminhões.
1.1.4.1.1 - Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou
igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência.
Tábuas de 0,027 m x 0,30 m, espaçadas de 0,30 m, travadas horizontalmente por longarinas de 0,06 m x 0,16
m em toda a sua extensão, espaçadas verticalmente de 1,00 m com estroncas de ø 0,20 m, espaçadas de 1,35
m, sendo que a primeira estronca está colocada a 0,40 m da extremidade da longarina.
Durante a construção de qualquer obra, se deverá realizar a execução das obras de proteção necessárias para
reduzir ao mínimo a possibilidade de que ocorram desmoronamentos e/ou deslizamentos, devendo tomar a s
precauções convenientes para evitá-los. Nos casos de valas e escavações com taludes verticais, poderão ser
efetuados os escoramentos necessários para a conservação destes.
A característica do escoramento considerará as condições locais do solo escavado, as condições suficientes
para a segurança das pessoas, instalações e propriedades alheias ou não às obras.
As cavas com profundidade iguais ou maiores do que 1,50 m devem ser escoradas (Portaria n. 46, de 09/02/62
do Ministério do Trabalho).
Pela baixa coesão do solo, fissuras ou outros motivos que comprometam a estabilidade do trabalho, as cavas
com profundidade menor que 1,50 m também devem ser escoradas.
Quando forem empregados explosivos, cuidados especiais poderão ser tomados a fim de evitar que o material
dos taludes venha a afrouxar além da superfície teórica fixada no projeto.
Em determinados casos, dependendo da profundidade da cava e das condições do solo escavado o
escoramento poderá ser dispensado e substituído por taludes inclinados. A inclinação dos taludes será definida
pelo Engenheiro Responsável pela obra em cada caso, de acordo com as condições locais.
Na execução do escoramento poderão ser utilizadas madeiras de lei ou chapa de aço, podendo as estroncas
ser de eucalipto, com diâmetro não inferior a 20 (vinte) cm.
1.1.5.1.1 - Poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro
interno = 1,2 m, profundidade de 2,00 a 2,50 m, excluindo tampão.
Os poços de visita são dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de águas pluviais, a fim
de possibilitar a ligação às bocas-de-lobo, mudanças de direção, declividade e diâmetro de um trecho para
outro e permitir a inspeção e limpeza da tubulação, devendo por isso, serem instalados em pontos
convenientes da rede.
Todos os poços de visita serão vedados com tampões articulados conforme padrão. Os tampões serão
fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou câmara de acesso, ao nível da via pública.
Deve ser deixado um rebaixo suficiente para execução do pavimento.
Serão colocados em quantidades de acordo com o projeto. Serão utilizados para canalização de diâmetro
375mm cm. Sua confecção será em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços.
1.1.5.2.1 - Tampão ferro fundido articulado tda-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas.
Serão instalados tampões em ferro fundido articulado para poço de visita de 300 kg/cm2.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA DRENAGEM
1. LOCAÇÃO DAS OBRAS
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A locação das obras será refeita a partir das indicações específicas constantes das peças gráficas e em
presença da Supervisão.
A referência de nível será determinada com base nos projetos e levantamentos topográficos da área onde
serão executados os serviços. Para o bom controle de nível, outro marcos de segurança deverá ser
implantado em toda área e indicados em plantas, em local protegido, e com os valores relacionados.
2.

ESCAVAÇÃO DE VALAS
O processo a ser adotados nas escavações, manuais ou mecanizados, dependerá da natureza do solo, sua
topografia, dimensões, interferências e volume de material a remover ou aterrar.
As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vala.
Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão
ser empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos
fenômenos de deslocamento, tais como:
- escoamento ou ruptura das fundações;
- descompressão do terreno da fundação;
- descompressão do terreno pela água.
Quando necessários, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que
assegure proteção adequada.

3.

REATERRO DE TUBULAÇÃO
Distinguem-se duas etapas no processo de reaterro de tubulação: a 1ª etapa eleva o reaterro desde o
Embasamento até 20 cm (vinte centímetros) acima da geratriz superior da tubulação e a 2ª etapa
corresponde ao trecho restante.
A 1ª etapa será feita selecionando o material disponível para reaterro, isentando-o de pedras ou outros
materiais que possam vir a puncionar a tubulação. Nesta etapa há que se ter cuidado de equilibrar o avanço
em ambos os lados do tubo, utilizando equipamentos leves de compactação.
A 2ª etapa, quando a tubulação já estiver envolta, deverá ser utilizado material mais nobre em termos de
resistência mecânica e mantida a mesma exigência quanto ao grau e ao controle da compactação.

4.

ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES
Os serviços serão orientados segundo as Normas NB 126, NBR 5580 e NB 188 da ABNT, outras aplicáveis
ou estas Especificações.
A distribuição dos tubos, uma vez descarregados, deverá ser feita tão perto da vala quanto possível, para
evitar manuseios excessivos. Se a vala não estiver aberta, colocar-se-ão os tubos do lado oposto àquele
em que se pretenda amontoar os produtos da escavação, de tal forma que fiquem protegidos do trânsito de
equipamento pesado.
Previamente à sua instalação, cada tubo ou peça especial deverá estar limpa de terra, óleo, poeira ou
qualquer outro material que se encontre no seu interior ou nas partes externas das suas extremidades,
onde serão colocadas as juntas.
Para colocação dos tubos no fundo das valas serão utilizados métodos adequados, manuais ou mecânicos,
que permitirão uma descida lenta e evitem golpes contra as paredes da vala ou queda durante a operação.
O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala e deverá ser executado no
sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
A locação será feita por intermédio de piquetes espaçados de 10m e distanciados de 3m de eixo. Serão
individualizados os pontos notáveis, tais como mudanças de alinhamento, posição de registros, poços de
visita, etc.
Quando ocorrer escavação em rocha esta avançará mais 15 cm do que a geratriz inferior externa da
tubulação, para possibilitar a colocação de um leito de brita ou de areia.

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fl.27/39
As cavas para os poços de visita deverão ter as dimensões do projeto, com acréscimo indispensável à
colocação do escoramento, quando este for necessário. Todos os quantitativos necessários para a
execução do poço de visita que ultrapassem os quantitativos da vala (se as valas adjacentes fossem
prolongadas) para implantação da tubulação, não serão pagos diretamente devendo ser incluídos no custo
para execução dos serviços a serem pagos. Entre estes serviços incluem ruptura e recomposição de
pavimentação, escavação, reaterro, escoramento, drenagem e Embasamento.
Para o alinhamento vertical será usado um dos seguintes processos: Cruzeta, Gabarito, ou Nivelamento.
Quando o processo for o de Cruzeta, o "greide" de assentamento da tubulação será obtido por meio de
duas réguas instaladas de acordo com a Ordem de Serviço e distanciadas no máximo 20 m.
Quando processo for o de Gabarito, as réguas deverão ser colocadas no máximo a 10m uma da outra e a
linha usada será obrigatoriamente de "nylon", sem emendas. Um gabarito de madeira nivelado pela linha
"nylon" esticada entre duas réguas, sobre a linha do eixo do coletor irá fornecendo o "greide" desejado.
As réguas, cruzetas e gabaritos deverão ser de madeira de boa qualidade e deverão apresentar
perfurações a fim de resguardá-los contra empenos devido à influência do tempo. Os suportes das réguas
deverão ser fixos de maneira a torná-los indeslocáveis.
Os tubos com diâmetro igual ou superior a 400 mm serão assentados com acompanhamento topográfico
permanente (nivelamento direto) e verificação de nível a cada tubo
As réguas e as cabeças das cruzetas deverão ser pintadas em cores vivas e que apresentem contrastes
uma com as outras, a fim de facilitar a determinação da linha de visada. Sempre deverá ser colocado um
mínimo de 4 réguas de cada vez a fim de possibilitar uma imediata verificação por meio da linha de visada.
Para o alinhamento horizontal, marcar-se-ão sobre as réguas os pontos que vão determinar a posição do
eixo de canalização, fixando-se sobre eles o fio de "nylon". A translação de eixo para o fundo da vala será
feita por um prumo de centro e um gabarito apoiado no corpo do tubo.
O tubo deverá ser assentado sobre terreno firme e de resistência uniforme.
Quando for necessário, no terreno não consolidado, deverá ser lançada uma camada de areia de 15 cm de
altura no fundo da vala
Em hipótese alguma, deverão os tubos ser calçados com tijolos ou pedras.
Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser tamponado a fim de evitar a
entrada de elementos estranhos.
Uma vez os tubos no fundo da vala, realizar-se-ão as operações de locação e alinhamento, de acordo com
os dados do projeto. No caso de alinhamentos com inclinações superiores a 10%, os tubos serão colocados
em sentido ascendente.
Nos tubos que ficarão enterrados não será admitida a fundação contínua sobre blocos, pilares, etc,
devendo cada tubo repousar sobre o leito, de forma contínua e em todo o seu comprimento, exceto no
ponto médio e nas juntas, nas quais se admitirão as escavações de pequenas reentrâncias, para permitir a
extração da mordaça de suspensão, uma vez colocados o tubo e o material. Todas estas reentrâncias
serão preenchidas e adensadas cuidadosamente, depois de efetuadas as operações descritas.
Não serão colocados mais de 50 (cinquenta) metros de tubulação sem se proceder ao enchimento até a
altura do eixo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO
1.

EXECUÇÃO:

A estrutura de concreto armado deverá ser executada obedecendo rigorosamente ao projeto estrutural e as
normas NBR 5672, NBR 5673 e NBR 6118.
1.1- Forma
•

As formas deverão ser limpas, removendo concreto velho, gesso, graxa, ou outra sujeira, bem como
pregos e parafusos.
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•

•
•

As formas deverão apresentar superfície lisa e plana, perfeita estanqueidade, rigidez, e resistência
necessária para resistir aos esforços oriundos da concretagem sem apresentar deformações,
vazamentos de nata ou outro efeito que venha a provocar defeitos ao concreto.
Será aplicado sobre toda a superfície de contato com o concreto um desmoldante adequado para
permitir a desforma sem provocar danos ao concreto.
A desforma só se processará quando a estrutura tiver resistência necessária para absorver aos
esforços oriundos da retirada das formas conforme estabelece o item 14.2 da NBR 6118.

1.2 - Armação
•

•
•
•
•

As armaduras serão posicionadas conforme as indicações de projeto, com cobrimentos rigorosamente
garantidos através de espaçadores externos de plástico ou argamassa e espaçadores internos de
arame (suportes de metal) de forma a não permitir que as armaduras sejam deslocadas durante a
concretagem;
Não poderão ser empregados na obra aços de qualidades diferentes das especificadas no projeto,
sem aprovação do projetista;
As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à sua
aderência, retirando-se as escamas eventualmente destacadas pela oxidação;
O dobramento das barras deverá ser feito respeitando-se os raios mínimos preconizados nos itens
6.3.4.1. e 6.3.4.2. da NBR 6118;
As emendas de barras da armadura deverão ser feitos de acordo com o previsto no projeto; as não
previstas deverão atender ao item 6.3.5. da NBR 6118.

1.3 - Concreto
•

•

•
•

•

•

•

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O concreto deverá ser dosado para atender a resistência característica especificada no projeto e
possuir trabalhabilidade adequada para permitir o lançamento e adensamento de forma a não
ocorrerem desagregações, nichos ou cavernas. Não será permitido o amassamento manual do
concreto;
O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido um intervalo maior
que uma hora entre o final do amassamento e o início do lançamento. Com o uso de retardadores de
pega o prazo poderá ser aumentado de acordo com as características do aditivo;
Em nenhuma hipótese se fará lançamento após o início da pega;
O concreto deverá ser transportado do local de seu amassamento até o local de lançamento sem que
acarrete segregação ou desagregação de seus elementos ou perda sensível de qualquer um deles
por vazamento ou evaporação;
Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de concretagem,
deverão ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a
suficiente ligação do concreto já endurecido com o novo trecho. Antes de reiniciar-se o lançamento,
deverá ser removida a nata e saturada a superfície da emenda;
Enquanto não atingir o endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes
prejudiciais, tais como, mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, águas torrenciais,
agentes químicos, bem como contra choques e vibrações de intensidade tal que possam provocar
fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência a armadura;
A proteção contra a secagem prematura, pelo menos nos sete primeiros dias após o lançamento do
concreto, poderá ser feita mantendo umedecida a superfície ou protegendo-a com uma película
impermeável.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
É obrigatória a entrega da ART de execução, devidamente quitada, juntamente com os documentos
relativos à primeira medição, para que possa ser liberado o pagamento após analise das mesmas.
Responsabilidade do licitante:
Limpeza e regularização do terreno.
Terraplenagem e contenções necessárias para execução do projeto.
Adequação dos projetos aos terrenos.
Adequação da fundação a área a qual será executada a obra.
As modificações e alterações que ocorrer no período da obra devem ser comunicadas à Secretaria de
Obras antes da sua execução para que sejam autorizadas.
No canteiro de obra é obrigatório o uso dos equipamentos de segurança para operários e os visitantes.
É de responsabilidade do licitante toda a sinalização de segurança e de procedimentos na obra.
ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS – REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.

ESCAVAÇÃO
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As valas para receberem os coletores deverão ser escavadas segunda a linha do eixo, sendo respeitado o
alinhamento e as cotas indicadas no projeto.
Sempre que possível, a escavação deverá ser programada de modo a permitir o aproveitamento do solo
escavado no reaterro do trecho aberto anteriormente.
A largura da vala deverá ser fixada, em cada caso, não só em função do diâmetro de tubo, mas também de sua
profundidade. Para escavação até a profundidade de 1,50m a largura da vala deverá ser de 0 + 0,45m, sendo
0 + 0,70m para escavação de 1,50m até 3,00m de profundidade, acrescentando-se 0,10m a 0 + 0,70m para
cada metro ou fração acima de 3,00m.
Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala deverá ser preenchido com areia, pó de pedra
ou outro material de boa qualidade.
O uso de escoramento se fará necessário sempre que as paredes laterais da vala forem constituídas de solo
passível de desmoronamento, servindo assim para a contenção das paredes laterais e para aumentar a
estanqueidade da vala.
Para implantação dos interceptares onde a profundidade da vala for superior a 2,50m, deverá sei usado a
escoramento descontínuo, ou seja, estacas metálicas ou de madeira distanciadas entre si, no máximo de
1,00m, com longarinas e estroncas transversais.
2.

ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

Os tubos de PVC Vinilfort a serem utilizados na rede deverão estar de acordo com a série B da EB-644, no que
diz respeito à qualidade e dimensões toleradas.
Antes do assentamento, os tubos deverão ser cuidadosamente vistoriados, quanto à limpeza e defeitos.
O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala e deverá ser executado no
sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante.
O processo de assentamento empregado poderá ser o de cruzeta ou o de gabarito.
O greide de cruzetas consiste na instalação de duas réguas e de uma cruzeta de madeira. A cruzeta é,
resumidamente, uma régua T perfeitamente enquadrada e livre de empenos. Sua utilização se faz deslocandose sobre a geratriz externa do tubo de tal maneira que o observador, olhando tangencialmente pelas duas
réguas, também tangencie cabeça da cruzeta. Caso o processo de assentamento seja o gabarito, as réguas
deverão ser colocadas no máximo até 10,00m uma da outra e a linha usada será obrigatoriamente de nylon,
sem emendas. Um gabarito de madeira nivelado pela linha de nylon esticada entre as duas réguas, sobre a
linha do eixo do coletor, irá fornecendo o greide desejado. O gabarito é, resumidamente, uma régua em L
perfeitamente enquadrada e livre de empenos.
Sua utilização ser faz na geratriz interna inferior do tubo, devendo a marcação que fixa sua altura, coincidir com
o fio de nylon.
3.

POÇOS DE VISITA

Os poços de visita serão construídos com anéis pré-moldados de concreto armado e constituídos de câmara
de trabalho e chaminé de entrada de acordo com os padrões do SAAE.
4.

REATERROS DE VALAS

Assentado o coletor, será a vala preenchida com camadas de aterro de material de boa qualidade. A primeira
camada de aterro a ser compactada deverá ter uma espessura igual ao diâmetro do tubo. Até 0,30m acima da
geratriz superior do tubo, a terra deverá ser escolhida, verificando-se que não contenha pedras ou outros
materiais que possam afetar os tubos quando sobre eles for lançada. A partir desta camada, as camadas
seguintes deverão ter espessuras iguais ou menores que 0,40m.
5.

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO

A locação das tubulações da ETE e caixas adjacentes serão procedidas de acordo com as indicações do
projeto.
Será implantado um marco de concreto com o RN a obedecer. Este marco deverá permanecer intacto até a
conclusão das obras, pois com referência à cota do mesmo, serão determinados todos os níveis constantes do
projeto das Unidades de Tratamento.
6.

ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
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Até atingir o lençol freático, as escavações poderão ser executadas sem maiores dificuldades, com a adoção
de taludes laterais estáveis. Abaixo do lençol freático haverá necessidade de esgotamento e possivelmente de
rebaixamento do lençol o que só poderá ser constatado na ocasião da obra.
O escoramento será do tipo enceradeira, com o emprego de pranchões de madeira com encaixe, ou de
estacas pranchas metálicas apropriadas, cravadas no solo, com fichas e contraventamentos ou atirantamentos.
7.

REATERRO

Toda a área da estação atingida pela obra será terraplenada com o material local.
O reaterro será executado com compactação rigorosa, principalmente nas áreas que serão ocupadas pelas
caixas de entrada e saída da estação propriamente dita.
Em caso de dúvida quanto à capacidade mecânica de suporte do aterro sob as referidas caixas, a fiscalização
poderá exigir a execução de uma camada inferior às mesmas com espessura mínima de 1,50m, e
confeccionada com cimento e areia no traço 1:30, misturada em betoneira.
8.

IMPERMEABILIZAÇÃO DO TIPO RÍGIDO

Será empregada no revestimento da estrutura de concreto, nas superfícies internas das Unidades de
Tratamento e caixas de entrada e superfícies externas situadas abaixo do lençol freático.
Esta impermeabilização consistirá em revestimento com argamassa de cimento e areia à qual é adicionado um
aditivo impermeabilizante.
Deverá ser seguido o seguinte roteiro quando da execução da impermeabilização:
8.1 Lavagem e posterior limpeza com escova de aço nas paredes a serem impermeabilizadas, com correção
das falhas mais profundas, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;
8.2 Chapisco da superfície com argamassa de cimento e areia no traço 1:2;
8.3 O revestimento impermeável propriamente dito, constará de argamassa de cimento e areia no traço 1:3,
misturada com o aditivo impermeabilizante, com uma espessura mínima de 3cm, aplicada em camadas
sucessivas de 1,5cm. Deverá ser evitada a superposição de juntas de execução que deverão ter formato
em bisel. A dosagem do aditivo bem como a técnica de aplicação deverá estar de acordo com as
recomendações dos fabricantes que por sua vez deverão estar enquadrados nos padrões e métodos
recomendados pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização e as Normas Técnicas Brasileiras em vigor,
relativas ao assunto.
8.4 Todas as arestas e cantos externos deverão ser arredondados, formando meia cana, com raio mínimo de
8 cm.
8.5 O acabamento consistirá no desempenamento da superfície em régua de madeira, e posteriormente uma
demão de pintura com pasta formada com cimento, água e aditivo impermeabilizante.
8.6 As superfícies impermeabilizantes deverão ser regadas periodicamente nos oito dias que se seguem à sua
execução ou preferencialmente cheios os reservatórios, decorridos 24 horas do término dos trabalhos.
9.

NORMAS

Os trabalhos em terra, além das especificações supra, devem obedecer às normas, métodos e especificações
da ABNT, a saber:
a)

NORMAS - NB 28 - NB 29;

b)

MÉTODOS - MB 27 - MB 28 - MB 29 - MB 30 - MB 31 - MB 32 - MB 33;

c)

TERMINOLOGIA - TB 33.
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ANEXO III
TOMADA DE PREÇOS Nº. 43/2019

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto do item 9.10.8. da TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019, que não
possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).
Observação: Caso não possua aprendiz, a licitante deverá retirar a expressão SALVO NA CONDIÇÃO DE
APRENDIZ da declaração.
Mata de São João, ____________________ de _______

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante.
Declaração a ser emitida pela licitante.
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ANEXO IV
MODELO DE QUADRO INDICATIVO OPERACIONAL

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
QUADRO
02

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O
OBJETO DA LICITAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

No.
DE
ORDEM
(1)

IDENTIFICAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
EXECUTADOS
COMPATÍVEIS
COM
O
OBJETO DA LICITAÇÃO

DATA:

PERÍODO DE EXECUÇÃO
INÍCIO
(Mês/Ano)

FIM
(Mês/Ano
)

CONTRATAN
TE

ATESTADO
/CERTIDÃO (2)

NOME DA EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
_________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
(1) Por ordem cronológica das datas de início
(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
formalizado conforme estabelecido neste Edital, indicando na coluna o número de ordem do atestado
pertinente.
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ANEXO V
TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

OBJETO: Construção do Pontilhão da Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças) e
execução dos serviços complementares de Saneamento Básico e Pavimentação das Ruas do Poço, Minas
Gerais, Travessa Carlos Gomes, Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças), Rua
Barreiro, situadas no Município de Mata de São João.
À
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João
Mata de São João / BA
Sra. Presidente,
Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019,
que a Empresa ________________, representada legalmente por Sr.(a)_________________, portador(a) do
CPF Nº __________________, e RG Nº________, abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serão
prestados os serviços objeto deste Termo, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades do local e
condições estipuladas no Edital da TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019.
Mata de São João,_______ de _________________de 2019
__________________________________________________
Assinatura do(a) Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata
de São João –– SEOSP/PMSJ
Nome:
Matrícula Funcional Nº:
__________________________________________________
Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
RG:
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019
A Prefeitura de Mata de São João, pessoa jurídica de direito público interno,
o
inscrita no CNPJ/MF sob o n 13.805.528/0001-80, com sede à Rua Luiz
Antônio Garcez, s/n, Centro, Mata de São João - Bahia, neste ato representado
______________, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a
Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
o
o
sob o n __.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, n ___,
Edifício _______, ______, ______, no Município de _________CEP: _______,
através de seu Representante Legal, _________________, portador de cédula
o
o
de identidade n ______________ SSP/BA e CPF n ___.___.___-__,
denominando-se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; firmam o
presente Contrato, decorrente da homologação da licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019, pelo Prefeito Municipal em
____/____/____; Processo Administrativo nº. 20.953/2019, sujeitando-se os
contratantes à Lei Municipal de Licitações nº. 294/2006, à Lei Federal nº.
8.666/93 (com suas modificações), pela Lei Complementar nº. 123/06, Lei
Federal nº. 11.598/07 e regulamentada supletivamente pela Lei Municipal nº.
456/10 e às seguintes clausulas contratuais abaixo descritas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Construção do Pontilhão da Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das
Graças) e execução dos serviços complementares de Saneamento Básico e Pavimentação das Ruas do Poço,
Minas Gerais, Travessa Carlos Gomes, Rua atrás da Assembleia (Loteamento Nossa Senhora das Graças),
Rua Barreiro, situadas no Município de Mata de São João.
Parágrafo Único: O processo, normas, instruções, Edital, anexos e especificações, assim também a proposta
da CONTRATADA constante na licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS N°. 43/2019, passam a fazer
parte integrante deste instrumento contratual independente de transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
2.1. A vigência do presente Contrato será de 06 (seis) meses a contar da data em que foi firmado.
2.2. O prazo de execução dos serviços, objeto do presente contrato, será de 03 (três) meses a partir da
Ordem de Serviço emitida.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução por empreitada por preço unitário, sendo
dele decorrentes as seguintes obrigações:
A – da CONTRATADA:
I.
II.

executar os serviços na forma ajustada;
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;
III. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
IV. apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
V. responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na
execução do Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
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VI.

responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal,
Estadual e Municipal), previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente
Contrato;
a) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA
adotará
as
providências
necessárias
no
sentido
de
preservar
a
CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou
representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação,
reembolsará ao CONTRATANTE as importâncias que este tenha sido obrigada a
pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do efetivo
pagamento
VII. Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que inviabilize a
execução dos serviços, a fim de serem adotadas as providências cabíveis;
VIII. Submeter à análise e aprovação da CONTRATANTE se necessária a alteração de qualquer
integrante da Equipe Técnica indicada para a prestação do serviço e apresentada no processo
licitatório, devendo ser observado que o substituto tenha acervo técnico equivalente ou superior ao
do profissional anterior;
IX. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a terceiros;
X. Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social, parafiscal, as obrigações trabalhistas e
previdenciárias, vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com
a CONTRATANTE;
XI. Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem
vítimas os seus empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas
dependências da CONTRATANTE;
XII. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o
objeto deste Contrato.
XIII. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cívil ou penal relacionada a este
Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência.
XIV. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada por seus empregados
nas dependências da CONTRATANTE;
XV. Atender, com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando
sua correção sem ônus para a CONTRATANTE;
XVI. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatício com esta;
XVII. Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução deste Contrato;
XVIII. Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução deste
Contrato, salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da legislação vigente e sejam
comunicados ao CONTRATANTE no prazo máximo de até 2 (dois) dias da ocorrência.
XIX. Apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA/BA, referente ao
objeto desta licitação, referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços
de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base,
especificações técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro, e outras
peças técnicas em conformidade com a Súmula TCU 260;
XX. Executar os serviços de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislação pertinente e a
proposta apresentada.
XXI. Nos preços contratados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos
serviços, transporte dos equipamentos, instalação, montagem, desmontagem, frete, seguro, taxas,
combustível, impostos e demais encargos incidentes, incluindo também as despesas com
alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários não cabendo quaisquer reclamações
posteriores; constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução
completa do contrato;
XXII. No ato da assinatura do Contrato, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo
relacionados devidamente vigentes:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União),
Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei,
através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da
Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT).
B - do CONTRATANTE:
I - efetuar o pagamento ajustado;
II - fiscalizar a execução deste Contrato; e
III - dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
IV - dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste Contrato.
V - verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax.: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fl.37/39
inexatas ou incorretas.
Parágrafo Único: É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. A PMMSJ pagará à Contratada, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após aprovação das medições
mensais, de acordo com os serviços efetivamente executados, com apresentação de Relatório Fotográfico
colorido contando o “antes” e “depois”, e após o recebimento, conferência e aceite dos serviços executados,
por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação
da Nota Fiscal/ Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, de
acordo com as demais exigências administrativas em vigor, e também com a apresentação de:
a) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO)
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA;
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do contrato e número de
medição;
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado da obra objeto do presente Edital;
e)Certidões comprobatórias de regularidade fiscal (FGTS e Municipal)
f)Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da Relação da
GFIP, já pagas;
4.1.1. O valor total deste Contrato é de _________________.
4.1.2. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições mensais e deverão
ter a aprovação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos SEOSP/PMSJ.
4.1.3. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco ___________, Agência nº.
____________, Conta Corrente nº. ______________.
4.1.4. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da CONTRATADA
junto aos órgãos fazendários e trabalhista, a regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, através da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento.
4.1.5. O valor do Contrato poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a
partir da data da proposta, tomando-se por base a variação do índice Geral de Preços - IGPM da Fundação
Getúlio Vargas ou, na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Mata de São João, à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei N°. 765/2019:
ÓRGÃO/U.O

07.00 –
SEOSP
07.07 SEOSP

FUNÇÃO

15

SUBFUNÇÃO

451

PROGRAMA

0003

PROJ/ATIV

DISCRIMINAÇÃO

NATURA
DA
DESPESA

FONTE

1009

Pavimentação,
Contenção,
Drenagem e
Paisagismo nas
Ruas, Avenidas e
Encostas

4.4.90.51.00

00
42

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
dos serviços, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados;
V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como as de seus superiores;
o
VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 do art. 67 desta Lei;
VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX - a dissolução da sociedade;
X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do Contrato;
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XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
o

§ 2 . Poderá a CONTRATANTE, por meio de comunicação escrita e fundamentada da autoridade competente,
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento,
desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
6.2. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 65 da lei 8666/93.
6.3. Quando a rescisão deste Contrato ocorrer com base nos incisos XII e XII do art. 78 da Lei Federal nº.
8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será esse ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda o direito as hipótese previstas nos incisos I, II e III do art. 79, § 2º da mesma
Lei.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante adjudicatário ficará
sujeito às seguintes penalidades:
7.1.1. no caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo estipulado,
caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15%
(quinze por cento) do valor total do pedido;
7.1.2. multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, a contar da data fixada para o início
ou conclusão dos serviços, calculada sobre o valor total do pedido;
7.1.3. A PMSJ poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à PMSJ.
7.2. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de pagamento relativa ao
evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.
7.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito
ou motivo de força maior.
7.4. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
7.5. Independentemente das multas aqui previstas, a PMMSJ poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
7.5.1. Advertência;
7.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
7.5.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 87,
IV, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel
observância das disposições contratuais, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA.
o

§ 1 . A fiscalização e o acompanhamento do Contrato ficarão a cargo do (a) Assessor Técnico da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos e Coordenador de Manutenção de Prédios Públicos e o Gerenciamento será feito
pelo (a) Coordenador (a) de Engenharia e Obras e o Coordenador de Planejamento e Projetos.
o

§ 2 . A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável
pelo acompanhamento do Contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade
decorrente de culpa ou dolo da CONTRATADA na execução do Contrato.
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO
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9.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a
modalidade de ................. no valor de R$ ................... (...................) correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, conforme art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93 e a Guia de Recolhimento de número
...................., efetivada em data de ................., que integra o presente instrumento.
Parágrafo Único - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de
modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor faturado a preços
iniciais e reajustamentos, se os houver.
9.2. Caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no art. 31, III,
da Lei n°. 8.666/93: caução em dinheiro, seguro garantia, título de dívida pública e fiança bancária.
9.2.1. No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de laudo de
Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exeqüibilidade, taxa de
atualização, valor, prazo e condições de resgate, cujos originais deverão ser entregues a CONTRATANTE
para ficar sob a sua guarda até a o momento legal da sua devolução.
9.2.2. A garantia de execução, independente de qual seja a modalidade escolhida pela CONTRATADA, deverá
ser apresentada no original e ser entregue à CONTRATANTE ficando sob a guarda da mesma até o
momento próprio da devolução.
9.2.3. Caso a modalidade escolhida pala CONTRATADA seja a caução em dinheiro, esta deve ser realizada
na conta Caução da Prefeitura Municipal de Mata de São João, n°. 6663-X, agência nº. 1094-4, Banco do
Brasil S/A, procedendo para com o comprovante original da transação de acordo com o indicado no item
9.2.2.
9.3. A garantia prestada somente será devolvida, mediante requerimento do interessado, após a execução do
Contrato, ou seja, quando cumpridas todas as cláusulas contratuais, conforme autoriza o artigo 56, parágrafo
4º da Lei 8666/93.
CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. Para todas as questões oriundas do presente Contrato, será competente o foro da Comarca de Mata de
São João, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir,
firmam o presente Contrato em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 2
(duas) testemunhas abaixo-assinadas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.
Mata de São João, ____ de ___________ de 2019.
____________________________
CONTRATANTE

______________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________
Nome:
CPF.:

_____________________________
Nome:
CPF.:
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