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- EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
042/2022 – PMMSF.
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022-PMMSF/BA.
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreita por menor valor global, pela
Lei 8.666/1993 e Lei Complementar 123/2006.

Objeto:

Eventual contratação de empresa especializada em obras e serviços
de engenharia para pavimentação em paralelepípedos nas ruas na
localidade do Javi ( RUA I, RUA J, RUA K, RUA L, RUA B, RUA C,
RUA D, RUA E, RUA F, RUA G, RUA H E RUA ALFREDO PADRE DE
CARVALHO), Muquém do São Francisco, Bahia, todas as ruas
localizadas na zona rural deste município, respeitando o projeto
básico, os quantitativos, as especificações complementares, plano de
trabalho e demais normas de execução, recursos oriundos do
Convênio nº 138/2022 com a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia – CONDER.

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

Data: 31/05/2022

Local:

Presidente:

Horário: 10:00 horas

Setor de Licitação e contratos da Prefeitura Municipal do Muquém do São Francisco
- Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n - Muquém do São Francisco - Bahia.

VANESSA MAGALHÃES DA SILVA
e-mail: licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br
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I - PREÂMBULO
A Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, Estado da Bahia, torna
público que dia 31 de MAIO 2022 – 10:00h, na Sala de Licitações e
Contratos desta Prefeitura, situada na Praça Jaime - Oliveira do Amor, S/N,
Centro, Muquém do São Francisco – BA, realizará Processo Licitatório na
Modalidade Empreita por menor valor global, para escolha de propostas, de acordo
com as especificações no Objeto deste Edital, A Tomada de Preço em epígrafe
será realizada pelo Presidente e pela Equipe de Apoio designados pela Portaria Nº.
234/2022. Este Processo Licitatório reger-se-á pelas disposições das leis nº
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações pertinentes e,
ainda, pelo estabelecido no presente Edital e em seus anexos.
Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a
realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil
imediato, no mesmo local e hora.

1.2.

1.3.
O Edital e os seus anexos estarão à disposição dos interessados, na sede
da Prefeitura deste Município, no Setor de Licitações e Contratos, Praça Jaime
Oliveira do Amor, S/N, Centro, por e-mail licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br e
www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br. A Comissão Permanente de Licitação não se
responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles
interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.
Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (77) 3652- 1014 ou 1098 de segundafeira à sexta-feira, no horário de 08h30minh as 17h00minh.

02 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO
2.1

– Poderão participar do presente certame as empresas

a) Legalmente

constituídas;

b) Devidamente registradas no ramo de atividade pertinente ao objeto licitado;
c) Cadastradas como fornecedoras do Município de Muquém do São Francisco, ou

que
apresentem condições para cadastramento até o 3º dia anterior à data
prevista para o recebimento das propostas, observada a necessária qualificação
técnica;
Que possua capital social no valor mínimo correspondente a 10 % (dez por
cento) do valor da proposta;

e)

f)

Que manifestarem interesse em participar do presente certame;

Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente estabelecidas e
especializadas no ramo, cadastradas, e/ou que satisfaçam as condições deste Edital e de
seus Anexos, desde que tenham depositado a garantia para participar da licitação até a
data de 27 de maio de 2022.

g)

2.2

– Não poderão participar do presente processo as empresas

a) Consideradas

inidôneas

ou suspensas

por qualquer

órgão

ou entidade

governamental;
b) Concordatárias, ou com falência requerida ou
c) Constituídas sob forma de

decretada;

consórcio;

d) Cujos



empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem
como
funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificada no
Município de Muquém do São Francisco (BA);

Página 3 de 10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TEAMAP5YILWNHTSWAZAC8W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
27 de Maio de 2022
5 - Ano IV - Nº 782

Muquém do São Francisco



e) Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;

Autora do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, e empresa
isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Projeto Básico
ou Executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
f)

g) Que não atenderem às demais condições do presente

Edital.

03 – INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
– O licitante deverá, além das informações específicas requeridas pelo
Município de Muquém do São Francisco (BA), adicionar quaisquer outras que
julgar necessárias;
͵ǤͳǤͳ – Somente serão aceitas normas conhecidas que assegurem qualidade
igual ou superior à indicada no Memorial Descritivo, parte integrante do
presente Edital;
3.1

–Os licitantes deverão estudar minuciosa
e
cuidadosamente
a
documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que
possam de algum modo afetar a execução da obra/serviços, seus custos e
prazo de execução;

3.2

3.3
– Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação do
presente Edital e seus anexos, serão dirimidos pelo Setor de Licitação, localizado
na Secretaria de Administração, no prédio desta Prefeitura Municipal, situado
na Praça Jaime Oliveira do Amor, nº. SN, CEP 47115-000, telefone (77)3652-1098,
que deverão ser solicitadas por escrito até 05 (cinco) dias úteis anteriores a
data prevista para recebimento e abertura das propostas.
As
consultas
formuladas foram deste prazo não serão consideradas;
3.4
– Analisando as consultas, o Município de Muquém do São Francisco (BA)
deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes
no Edital e seus anexos, comunicando sua decisão também por escrito aos
demais licitantes;
3.5
– A apresentação da proposta tornará evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a
considerou correta. Evidenciará também que o licitante obteve do Município
de Muquém do São Francisco (BA), satisfatoriamente, todas as informações e
esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da
Proposta, logo, implicando a aceitação plena de suas condições;
3.6
A visita técnica NÃO É OBRIGATÓRIA. No entanto, as empresas que não a
fizerem deverão apresentar uma DECLARAÇÃO, assumindo toda responsabilidade e
as consequências por não ter comparecido à visita, devidamente assinada pelo
sócio/proprietário ou responsável técnico. A empresa que não realizar a visita técnica
e não emitir a declaração de responsabilidade será automaticamente INABILITADA.
3.7
Caso a empresa deseje realizar VISITA TÉCNICA, esta deverá ser realizada por
um responsável técnico (ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO) da empresa registrado
no CREA OU entidade legal, e agendar junto à Secretaria de Infraestrutura do
Município, por meio do telefone (77) 3652-1014, mediante disponibilidade da mesma.

04) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PRESENTE CERTAME
O presente certame ocorrerá conforme as atividades abaixo:



͵ǤͺǤͳ
No dia e horário previstos no preâmbulo
do
presente
Edital,
a
Comissão Permanente de Licitação se reunirá no local previsto no preâmbulo do
presente Edital e receberá os envelopes 01 e 02, contendo, respectivamente, a
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documentação de Habilitação e a Proposta de Preços dos licitantes que se
manifestarem interessados em participar do presente certame;
͵ǤͺǤʹ
Os envelopes 01 contendo a documentação de Habilitação serão abertos e
os seus documentos rubricados pelos presentes naquela Sessão;
͵ǤͺǤ͵
Após
análise
da
documentação
de
Habilitação,
não
havendo
nenhum questionamento quanto à Habilitação e Inabilitação dos licitantes
presentes, serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços;
͵ǤͺǤͶ
Havendo interposição de recurso administrativo, o fato será comunicado
aos demais licitantes, que poderão impugná- lo no prazo de 05 (cinco) dias
úteis;
͵ǤͺǤͷ
O recurso administrativo deverá ser dirigido à autoridade superior,
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá reconsiderar
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente instruído, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso;
͵ǤͺǤ
Após a divulgação do resultado da análise do recurso administrativo,
conforme previsto acima, o resultado será publicado na imprensa oficial,
oportunidade em que será marcada a data para abertura dos envelopes
contendo as Propostas de Preços;
͵ǤͺǤ
Após a fase de Habilitação não cabe desistência da Proposta pelo
licitante, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão Permanente de Licitação, conforme Artigo 43, § 6º da Lei Federal nº.
8.666, de 21 de junho de 1993;

05) PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO NA SESSÃO
-- No dia, horário e local definidos no preâmbulo deste Edital, os licitantes,
através de seus prepostos, deverão comparecer e proceder da seguinte forma:

5.1

a)
Se identificar, apresentando
fotocópia, que ficará retida;

documento

com

fotografia

em

original

e

b)

Apresentar Declaração de Habilitação, na forma do Anexo II do presente
Edital;

c)

Apresentar documento hábil para representação do licitante,
o seguinte:

observando

1)
Ocorrendo casos em que o Representante figura como sócio da empresa,
o nome do representante deverá constar no Contrato Social da empresa, com
poderes
para
representação
da mesma, e o Contrato Social deverá ser
apresentado neste ato, independentemente da cópia que deverá estar anexa aos
demais documentos de Habilitação;

Ocorrendo casos em que o representante da empresa figura como
sócio da mesma, porém, sem poderes para representação da empresa, deverá
apresentar Procuração Pública com poderes para representação, assinada pelo
sócio da empresa que detenha poderes de representação especifica para esse
certame;

2)

Ocorrendo casos em que o representante não figura como sócio da
empresa,
deverá apresentar Procuração Pública com poderes para tal
representação, específica para esta licitação, assinada pelo sócio da empresa
que detenha poderes de representação especifica para esse certame;

3)
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4)
Cópia do Contrato Social da empresa deverá estar acompanhando
a Procuração, se for o caso, comprovando que o outorgante tem poderes
para outorga de representação, independentemente da cópia do Contrato
Social que deverá estar também junto com a documentação de Habilitação;

Entregar os envelopes 01 de 02 contendo,
Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços;
d)

respectivamente,

a

5.2
– Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que,
devidamente munido da documentação hábil para representação, conforme
subitem 5.1 acima será o único a intervir nas fases do procedimento
licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada;
5.3
Deverá ser entregue junto ao credenciamento, cópia do comprovante de recolhimento da
garantia de participação na licitação, feita até o dia 27 de maio de 2022 na tesouraria da
Prefeitura de Muquém do São Franscico/BA, ou, carta fiança nas mesmas modalidades
descritas, no valor de 1% do valor estimado da licitação, nas mesmas modalidades e critérios
previstos deste edital, como condição para participação da licitação, sem os quais os envelopes
não serão recebidos.

06) APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE
PREÇOS
6.1
– Os licitantes deverão entregar, no dia, hora e local mencionados
no
preâmbulo deste Edital, 02 (dois) invólucros, fechados e numerados, contendo:
a)

Invólucro nº. 01 – Documentação de Habilitação,

b)

Invólucro nº. 02 – Proposta Financeira.

– Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal, desde que
recebidas
pelo Município de Muquém do São Francisco (BA), no
sejam
endereço indicado no preâmbulo deste Edital até o dia e hora estabelecidos para
recebimento e abertura da documentação e propostas, não se admitindo sua
apresentação via fax ou correio eletrônico (e-mail), ou ainda sua entrega em
outro local;
6.1.2
– As propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste
Edital
serão consideradas como não
recebidas,
sendo
de
inteira
responsabilidade
do
licitante
a
entrega
tempestiva da documentação e
propostas encaminhadas por via postal;
6.1.1

– A proposta, toda correspondência e documentos trocados entre o licitante
e o Município de Muquém do São Francisco (BA) deverão ser escritos em
português, e os preços deverão ser cotados em reais;

6.1.3

6.1.4
– Na parte externa dos respectivos invólucros deverão constar as inscrições
“Envelope
01 - Documentação de Habilitação” e “Envelope 02-Proposta
Financeira”, o nome e endereço completo do licitante, o número e a indicação do
presente Edital;

– Todos os documentos deverão ser apresentados em ordem indicada no
presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados pelo representante
legal do licitante ou seu procurador, sem emendas, rasuras ou repetições;

6.1.5

ǤͳǤͷǤͳ – Os documentos serão apresentados em original, por qualquer
processo
de
cópia autenticada por cartório
competente, ou por servidor do
Município de
Muquém do São Francisco(BA), ou ainda, publicação em órgão da
imprensa oficial;
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– A “Documentação de Habilitação”, no que couber, e a “Proposta
Financeira” deverão estar datilografadas ou impressas por processo eletrônico em
papel
timbrado
da
empresa,
em
língua portuguesa,
salvo
quanto
a
expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas,
rasuras ou borrões que dificultem o entendimento, e terão de estar
numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinadas na última pelo
representante legal da empresa;

6.1.6

– A Proposta deverá contemplar todas as obras/serviços e fornecimento
que compõem o objeto do presente Edital, observando todas as descrições,
características técnicas e demais recomendações constantes
no
Memorial
Descritivo, parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que
não apresentem cotações para todas as obras/serviços e fornecimentos
solicitados. Tais propostas serão desclassificadas;
6.1.7

6.2

– Documentação de Habilitação – Invólucro 01

6.2.1
– Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro nº. 01”,
será apresentada a “Documentação de Habilitação”, em 01 (uma) via, devidamente
encadernada ou grampeada, na ordem solicitada neste Edital;
6.2.2
– A validade dos documentos corresponderá ao prazo fixado nos próprios
documentos. Documentos que não contenham, expressamente, o prazo de
validade, o Município de Muquém do São Francisco(BA) convenciona o prazo de
validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão, ressalvada a
hipótese do licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior
ao convencionado neste Edital, mediante juntada de norma legal;
6.2.3
– Caso as certidões sejam positivas, deverá constar expressamente
nas mesmas o efeito negativo, nos termos do Artigo 206 do Código Tributário
Nacional, ou seja, juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo órgão emissor da certidão, que a sua cobrança está suspensa, ou se
contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através
de oferecimento de bens, com data não superior a 90 (noventa) dias da data de
recebimento das propostas;

– Em se tratando de documentos emitidos via internet, sua veracidade
poderá ser confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes,
e se apresentados de outra forma, poderão ser em originais, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor do
Setor de Licitações do Município de Muquém do São Francisco (BA), ou ainda,
publicação em órgão da imprensa oficial;
6.2.4

– Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, a
comprovação
da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato, entretanto, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente
alguma restrição, conforme Artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123,
de 06 de dezembro de 2006;

6.2.5

6.2.6 – Havendo

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
para microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Muquém
do São Francisco(BA), para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa, conforme artigo 43, § 1º. da Lei Complementar nº.
147, de 07 de agosto de 2014;

– A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no
subitem 6.2.6 acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666, de 21
6.2.7
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de junho de 1993, sendo facultado ao Município de Muquém do São
Francisco(BA) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;
– As microempresas ou empresas de pequeno porte, para valerem-se
das prerrogativas previstas nos subitens 6.2.5 e 6.2.6 acima, deverão comprovar
o enquadramento como tal, mediante a apresentação de Certidão emitida pela
Junta Comercial, conforme previsto no item 6.2.9.I.“c”, abaixo;

6.2.8

6.2.9

x

– A documentação
constitui-se de:

do Invólucro

nº.

01-Documentação

de

Habilitação

Habilitação Jurídica – A Habilitação Jurídica será composta dos seguintes
documentos:

Registro comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutivo,
Ȍ
Estatuto ou Contrato Social e alterações, devidamente atualizado e registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade por ações, acompanhamento de eleição de seus administradores;
Ȍ
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato e registro ou autorização de
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
Ȍ
Certidão expedida pela Junta Comercial comprobatória de que o
licitante foi enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte,
com condição para usufruir de tratamento diferenciado conferido pela Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, ou apresentação de
documento comprobatório da inscrição no Regime Especial Unificado de
Arrecadação
de
Tributos
e
Contribuições
Simples-Nacional,
para
microempresas e empresas de pequeno porte.
Ȍ
Cópia da Cédula de Identidade e CPF de todos o(s) titular(es) e/ou de
todos os sócios- proprietários, ou de todos os membros da Diretoria em
Exercício; e
Ȍ

Comprovação de cadastro como fornecedor do Município de Muquém do
São Francisco/BA).

x

Regularidade Fiscal – A documentação referente à Regularidade Fiscal
será composta dos seguintes documentos:
Ȍ

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
em vigor;

Jurídicas (CNPJ)

Ȍ
Certidão Negativa de Débitos junto à Secretaria da Receita Federal, em
conjunto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
Certidão Negativa de Débitos junto
Ȍ
Estado do domicílio ou Sede do licitante;



à

Secretaria

da

Fazenda

do

Ȍ

Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Municipal do domicílio ou
Sede do licitante;

Ȍ

Certidão Negativa de Débitos junto à Previdência Social;

Ȍ

Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), e

Ȍ

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
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Ȍ
Ȍ

Alvara de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal da cidade onde o
licitante tem sede;
Certificado Simplificado Digital da JUCEB

x

Qualificação
Econômico-Financeira
–
Financeira será composta dos seguintes documentos

A

Qualificação

Econômico-

Ȍ
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício,
já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição
por
Balancetes
ou
Balanços
Provisórios, devidamente assinados pelo sócio proprietário da
empresa e pelo Contador, podendo ser atualizado por índices oficiais quando
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da Proposta;

x

A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será avaliada
conforme os seguintes índices:

x
x

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ILG = (AC + RL) / (PC + EL)

x
x
x
x
x

Onde:
AC = Ativo Circulante
RL = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
EL = Exigível a Longo Prazo

x

AT = ATIVO TOTAL

x
x

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ILC = AC / PC

x
x
x
x
x

Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL
IEG = ET / AT

x
x
x

Onde:
ET = Exigível Total
AT = Ativo Total

x

e) Somente serão qualificadas as licitantes que obtiverem os seguintes valores
mínimos para os índices:

x
x
x

ILG = maior ou igual a 1,40
ILC = maior ou igual a 1,40
IEG = menor ou igual a 0,50

Ȍ
Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório
Distribuidor da Sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa física;
Apresentação do recibo de Garantia de Participação, expedida pela
Ȍ



Tesouraria da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, no valor de 1% (um
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por cento) do valor estimado da obra, conforme dispositivos constantes do inciso III do
art. 31 da Lei no 8.666/93. A Garantia de Participação poderá ser depositada na
tesouraria da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, até 27/05/2022,
onde será fornecido o comprovante “recibo” da caução, que deverá ser entregue uma
cópia no setor de licitação ou nas modalidades abaixo descritas
x

- Quanto à devolução da Garantia:

x

- A garantia de participação do licitante vencedor será devolvida, somente a após a execução do
contrato, em conformidade com o art. 56, §4º da Lei 8.666/1993.

x

- A garantia dos demais proponentes lhes será devolvida dentro dos 05 (cinco) dias seguintes à
adjudicação.

x

- A garantia de participação será devolvida mediante ofício solicitando a devolução, junto à
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA.

Ȍ

Declaração
empresa,

de
Habilitação
Profissional
(“DHP”)
do
Contador
da
expedido
pelo Conselho Regional de Contabilidade-

CRC, em situação regular.
x

Qualificação Técnica
seguintes documentos:

– A

Qualificação

Técnica

será

composta

dos

Comprovação
de
inscrição
ou
registro
do
licitante
junto
Ȍ
ao
Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia-CREA, e no Conselho
Regional de Adnistração -CRA, em situação regular.
Ȍ
Prova de inscrição ou registro de Responsável técnico do licitante junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA, e no Conselho Regional
de Adnistração -CRA, em situação regular.
Ȍ
Se tratando das Normas Regulamentares de Segunraça se faz necessário
um Engenheiro de Segurança do Trabalho devidamente registrado no quadro da
empresa, onde o mesmo precisa constar no Certificado de Registro e Quitação
expedido pelo CREA, mostrando a sua devida atribuição no mesmo.
Ȍ
Em se tratando de Empresa não registrada no CREA do Estado da Bahia,
esta deverá apresentar a certidão de registro do CREA de origem, ficando a licitante
obrigada a apresentar também o “visto” do CREA –Ba.
Ȍ
Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente
através de Certidão de Acervo técnico -operacinal e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal
técnico
adequados e disponível para a
realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um
dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
Ȍ
Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional da Empresa, demonstrando aptidão
da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação,
através de atestados dos serviços prestados e suas respectivas quantidades, em parcela relevante
de 25 % ao do objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. ( Súmula
263/TCU - TCU Acórdão nº 3.070/2013 – (art. 30, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93) - TCU Acórdão
n.º 1.052/2012 Plenário).
Ȍ No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior,
desde que a substituição seja aprovada pela Administração.



Ȍ As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações
necessárias
à comprovação da legitimidade
dos
atestados
solicitados,
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apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de
engenharia.
Ȍ

A visita aos locais da obra deverá ser informada na Secretaria de Obras
entre o horário das 7.30 as13.30 horas com o Engenheiro responsável pela
fiscalização das obras na Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, e
será realizada impreterivelmente até o dia 30/05/2022 no mesmo horário
citado acima, haja vista a disponibilidade do setor, quando será emitido um
ATESTADO DE VISITA.
Ȍ A VISITA TÉCNICA, deverá ser
realizada
por
um
responsável
técnico
(ENGENHEIRO CIVIL) da empresa registrado no CREA OU entidade legal, e
agendar junto à Secretaria de Infraestrutura do Município, por meio do
telefone (77) 3652-1098, com antecedência de 48 horas.
6.3

– Proposta Financeira – Invólucro nº. 02

6.3.1

– Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “invólucro nº.
02”, será apresentada a
Proposta Financeira, limitadas a conter o objeto desta licitação, sem conter
alternativas;
Ǥ͵ǤͳǤͳ - Caso haja divergência entre os valores em algarismo e por extenso,
será considerado o valor por extenso, bem como no caso de divergência entre
os valores unitários e global será considerado o valor unitário;

6.3.2 – A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
a)
O Termo de Proposta, conforme Anexo V integrante deste Edital, deverá
conter o valor global, incluindo
Bonificação
de
Despesas
Indiretas-BDI,
encargos sociais, taxas,
impostos
e
emolumentos para execução das
obras/serviços/fornecimentos objeto desta licitação, e deverá constituir-se no
primeiro documento da proposta financeira, e deverá estar assinada pelo
representante legal da empresa, que assinará o futuro contrato, se o
licitante vier a ser o vencedor desta licitação;
b) Composição detalhada do BDI utilizados na composição dos preços unitários
e Planilha de composição de encargos sociais de horistas e mensalistas;
c)
Planilha Orçamentária Sintética e Analítica devidamente preenchida em todos
os seus itens, com clareza e sem rasuras, atentando-se para o seguinte:
Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para o
mesmo serviço; Cronograma Físico-Financeiro da Planilha Orçamentária
constantes da Descrição geral das obras/serviços e fornecimentos;
6.3.3 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Edital
e seus anexos será declarada como a mais vantajosa para o Município de Muquém
do São Francisco (BA) a proposta de menor preço global;
6.3.4 6. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representa legal
do licitante, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos
na Planilha Orçamentária, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, encargos sociais e previdenciários de Despesas Indiretas-BDI, mãode-obra, fornecimentos de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à
sua execução, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao botafora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no
valor global apresentado. Caso haja divergência entre os valores em algarismos e
extenso, será considerado o valor por extenso;



6.3.5 – As empresas licitantes optantes pelo simples nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e CONFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis
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as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV
da Lei Complementar 123/2006;
6.3.6 - A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo simples nacional
não poderá incluir os gastos relativos as contribuições que estão dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, Incra, Seconci e Salário Educação) conforme dispões
o art. 13 parágrafo 3 , da referida Lei Complementar;
6.3.7 – O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias
partir da data de recebimento das mesmas;

contados

a

6.3.8 – O licitante vencedor é responsável, desde o início das obras até o encerramento
do Contrato, pelo pagamento
integral
das despesas do
canteiro
de
obras
referente à água, energia elétrica,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados. Será obrigatória a apresentação e entrega do
Município de Muquém do São Francisco (BA), para controle, as cópias dos
comprovantes dos pagamentos efetuados para efeito de medição;
6.3.9 – O licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a
chegada dos equipamentos e materiais no local da execução das obras/serviços,
avaliando-se todas as dificuldades, pois, os custos decorrentes de qualquer
serviço para melhoria destes acessos correrão por conta do licitante vencedor.
6.3.10 - O valor Total desta Tomada de Preços é R$ 2.286.753,67 (Dois milhões,
duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e sesncenta e
sete centavos).
6.3.11
- Serão desclassificadas Propostas com valor global superior ao
montante deste edital.
07 – PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
– O prazo máximo para execução das obras e serviços objeto do presente
Edital será de 240 (duzentos e quarenta) dias – 08 meses, contados a partir da
publicação do Termo do Convênio;
7.1

– O prazo de vigência será até 31 de janeiro de 2023, podendo ser
prorrogados,
com
eficácia
após
a
publicação
no
Diário
Oficial
da
União/Estado, tendo como início e vencimento em dia de expediente, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o último, entretanto.
7.2

08 REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços, após a contratação, permanecerão válidos por um período de 01
(um) ano. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade do Município
de Muquém do São Francisco (BA), aplicando-se a seguinte fórmula:
R = V [N.(Ti – To)/To]
Onde:
R - Valor do Reajustamento; V - Valor a ser reajustado;
N - Percentual da participação do item a ser reajustado na obra;
Ti - Refere-se à coluna 35 da FGV – Edificações Total, cód.
AO159428
correspondente ao mês de aniversário da proposta; To - Refere-se à coluna 35 da
FGV – Edificações Total, cód. AO159428 correspondente ao mês de apresentação
da proposta.
09 – FORMA DE PAGAMENTO



ͻǤͳ – Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em
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reais, mensalmente, de acordo com as medições dos serviços realizados no
período, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da
Nota
Fiscal
devidamente
atestada
pela
Fiscalização
do
Município
de
Muquém do São Francisco (BA) formalmente
designada,
acompanhada
do
relatório dos
trabalhos
desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição
referente ao mês de competência.
ͻǤͳǤͳ – Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta)
dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela
estipulada;
– O pagamento referente a cada medição será liberado mediante
comprovação, pela contratada, da regularidade Fiscal, sendo exigido, ainda:

9.1.3

a)
Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através de Guia de
Recolhimento da Previdência Social-GPS (Artigo 31 da Lei Federal 8.212, de 24
de julho de 1991);
b)

Comprovação de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de ServiçoFGTS;

– Não constituem motivos de pagamento pelo Município de Muquém do
São Francisco (BA) serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e
que forem realizados sem autorização da Fiscalização. Não terá faturamento
serviço algum que não se enquadrar na forma de pagamento estabelecida neste
Edital;

9.1.4

9.1.6– Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data
da Nota de Empenho, emitidos pelo Município de Muquém do São Francisco
(BA), e que cubram a execução das obras/serviços e fornecimentos;
– É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega ao
Município de Muquém do São Francisco o(BA) dos documentos de cobrança
acompanhados dos seus respectivos anexos de forma

9.1.7

clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica, desconsideração
pelo Município de Muquém do São Francisco(BA) dos prazos estabelecidos;
9.1.8
– A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica-IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na
fonte, de acordo com o Artigo 1º, § 6º da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal nº. 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou
alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do
imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente à natureza do bem ou serviço;

– Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-financeiro do contrato
será
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos
do que dispõe o Artigo 65, Inciso II, Alínea “d” da Lei Federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1993;

9.1.9

– O licitante vencedor do certame se obriga a manter, durante toda a
execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora
exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas;

9.1.10

– Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos,
após
a
assinatura
do contrato, de comprovada repercussão nos preços
contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o
caso;

9.1.11
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ͻǤͳǤͳͳǤͳ – Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos
ou encargos legais que, por sua natureza jurídico-tributária (impostos diretos
e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual;
9.1.12
– Atendido ao disposto nos itens anteriores o Município de Muquém do
São Francisco(BA) considera como data final do período de adimplemento, a
data útil seguinte à entrega do documento de cobrança no local do pagamento
das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem
9.1.1 para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º do Decreto nº. 1054,
de 07 de fevereiro de 1994;
9.1.13
– O cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve manter
as exigências deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento
dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação,
será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação
física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro
documento hábil;

10 – MULTA
10.1
– Em caso de inadimplemento, por parte do licitante vencedor, de qualquer
das cláusulas ou condições do contrato, ao licitante vencedor será aplicada a
multa no percentual de 0,1% (um por cento) ao dia sobre o valor global do
Contrato, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, o que se
dará ensejo a sua rescisão;
10.1.1
– O atraso na execução das obras/serviços e fornecimentos, inclusive dos
prazos
parciais constantes do cronograma físico, constitui
inadimplência
passível de aplicação de multa conforme subitem 10.1 deste Edital;

– Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pelo Município
Muquém do São Francisco(BA), observando-se o seguinte:

10.1.2

de

A multa será deduzida do valor líquido dó faturamento do licitante
contratado. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, o
licitante vencedor será convocado para complementação do seu valor no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da convocação;

a)

Não
havendo
qualquer
importância
a
ser
recebida
pela licitante
contratada, está será convocada a recolher à Tesouraria do Município de
Muquém do São Francisco(BA) o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias
contados a partir da data da comunicação;

b)

10.1.3
– O licitante contratado terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, cotados
a partir da data da cientificação da aplicação da multa, para apresentar recurso
ao Município de Muquém do São Francisco(BA). Ouvida a Fiscalização e
acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica,
que procederá ao seu exame;

ͳͲǤͳǤ͵Ǥͳ – Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será
apreciado pelo Gabinete do Prefeito, que poderá relevar ou não a multa;
– Em caso de relevação da multa, o Município de
Muquém do São
Francisco (BA) se reserva no direito de cobrar perdas e danos porventura
cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo
a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem
assegurados;

10.1.4

10.1.5



– Caso o Gabinete do Prefeito
recurso administrativo.

mantenha

a multa,

não caberá

novo
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11 – GARANTIA DE EXECUÇÃO
11.1 – Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas
convencionais, fica estipulada como “Garantia de Execução” no montante de 05% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (Cinco) dias úteis contados da assinatura do Contrato,
em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada
por documento hábil expedido pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM, Seguro-Garantia ou Fiança
Bancária, a critério do contratado;
11.2 – Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda, na forma do Artigo 56, Inciso I, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 (redação
dada pela Lei nº. 11.079, de 2004);
11.3 – Após a assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a “Garantia
de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados;
11.4 – A não integralização da garantia no prazo estabelecido representará inadimplência contratual,
passível de aplicação de multa e de rescisão, na forma prevista pelas cláusulas 9a-Fiscalização e
15aRescisão, do futuro contrato;
11.5 – Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na Cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pelo
Município de Muquém do São Francisco (BA).
12 – EXAME E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS
FINANCEIRAS

– O julgamento da “Documentação de Habilitação” será realizado segundo
as informações constantes no item 06- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS deste Edital, sendo considerado
inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer
dos
documentos
em conformidade com as exigências estabelecidas neste Edital;
12.1

– Documentos que não apresentarem, expressamente, prazo de validade,
serão considerados vencidos a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após a
emissão;

12.2

– O licitante que não comprovar
exigido, conforme subitem
2.1.“e” será declarado inabilitado;

12.3

possuir

– Poderá ser verificada a autenticidade
regularidade fiscal, junto aos respectivos sites
certidões;

12.4

o

capital

social

mínimo

das certidões relativas à
expedidores das referidas

– As Propostas Financeiras, constantes no invólucro 02-Proposta
Financeiras, dos licitantes habilitados, serão abertas em dia e hora previamente
definidos e comunicados aos licitantes, conforme previsto no item 04.3 ou 04.6
do presente Edital;

12.5

– Em caso de
divergência
entre
as
informações
contidas
na
documentação
impressa
e
na proposta específica, prevalecerão aquelas
contidas na proposta;

12.6

– Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acrescido
do preço fixado na Proposta, que exige a apresentação de propostas firmes e
valiosas:

12.7

a)



obtido

Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário
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prevalecerá e o preço total será corrigido;
Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes
por extenso, prevalecerão os valores por extenso;

b)

12.8
– Erro ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que
impliquem em acréscimo do preço fixado na Proposta Financeira não serão
considerados;

– A Comissão Permanente de Licitação poderá desprezar qualquer
informalidade,
discrepância ou irregularidade de menor importância de uma
proposta, desde que não se verifique na mesma desvio materiais e desde que
também não se prejudique ou afete a classificação dos demais licitantes;

12.9

– Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no
Artigo 48, Incisos I e II, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, as
propostas que:

12.10

Apresentarem preço global superior ao valor global orçado pelo Município
de Muquém do São Francisco (BA), conforme item 6.3.8 do presente Edital, 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 incompatíveis com a execução do objeto;

a)

b)

Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste
Edital;

c)

Que não atenda às exigências contidas neste Edital;

12.11
– Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes preços:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orçado pelo Município de Muquém do São Francisco(BA), ou

a)

b)

Valor orçado pelo Município de Muquém do São Francisco (BA).

12.12
– Dos licitantes classificados na forma das alíneas “a” e “b” do item
12.11 acima, cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se refere as alíneas “a” e “b” acima, será exigida,
para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1º, do Artigo 56, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, igual a diferença entre o valor resultante do subitem anterior e o
valor da correspondente proposta;

– Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescido dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à
parcela ou à totalidade da remuneração
– O licitante que apresentar em sua proposta preços unitários superiores
aos orçados pelo Município de Muquém do São Francisco(BA) deverá apresentar
juntamente com sua proposta relatório técnico circunstanciado justificando
aqueles preços unitários e suas composições;

12.13



12.14
– Caso as justificativas não sejam apresentadas, ou as justificativas
apresentadas não sejam aceitas pela Comissão de Licitação, o licitante deverá
adequar
sua proposta
ao orçamento
base elaborado pelo Município de
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Muquém do São Francisco (BA), Sob pena de desclassificação da proposta;
12.15
– O Município de Muquém do São Francisco (BA) se propõe pagar pelas
obras/serviços e fornecimentos,
objeto desta licitação,
o valor máximo da
Licitação R$ 2.286.753,67 (Dois milhões duzentos e oitenta e seis mil setecentos
e cinquenta e três reais e sesncenta e sete centavos), Sendo eles divididos em
1Lote, conforme descrição a baixo, já inclusos Bonificação de Despesas
Indiretas-BDI, encargos sociais, taxas, impostos, emolumentos.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA EM RUAS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA

DATA BASE:
FONTE

CÓDIGO

JAVI
001
001.001

ITEM

DESCRIÇÃO

ORSE

51

001.002

SINAPI

93584

001.003
002
002-001
004
004-001

SINAPI

99064

SINAPI

100577

004.001.001

SINAPI

94287

004.001.002

SINAPI

94273

004.001.003

SINAPI

101169

004.001.004

CONDER

60-03-01-602

ORSE

9417

004.002.001

004.002.002

004.002.003

SINAPI

ORSE

PREÇO
S/ BDI

343,50

R$ 410,83

R$ 17.012,10
R$ 1.848,74

M2

12,00 R$

967,61

R$ 1.157,26

R$ 13.887,12

M

2.127,06 R$

0,50

R$ 0,60

M2

15.015,80 R$

1,08

R$ 1,29

R$ 1.276,24
R$ 19.370,38
R$ 19.370,38
R$ 2.210.590,93
R$ 1.866.044,51

M

4.100,07 R$

39,68

R$ 47,46

R$ 194.589,32

M

4.341,28 R$

42,95

R$ 51,37

R$ 223.011,55

M2

13.785,78 R$

74,84

R$ 89,51

R$ 1.233.965,17

M

3.998,48 R$

44,85

R$ 53,64

R$ 214.478,47

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2

1.147,40 R$

86,23

R$ 103,13

R$ 118.331,36

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3

218,01 R$

774,02

R$ 925,73

R$ 201.818,40

12436

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

UN

54,00 R$

377,75

R$ 451,79

R$ 24.396,66

UN

24,00 R$

703,94

R$ 841,91

UN

16,00 R$

450,18

R$ 538,42

R$ 8.614,72

M²

20.295,74 R$

0,45

R$ 0,54

R$ 10.959,70
10.959,70
R$ 2.286.753,67

005
005.001

QUANT.

4,50 R$

004-002

CONDER

60-01-01-009

005.002

ORSE

4647

006
006.001

ORSE

6191

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTOS DAS VIAS
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020
COMPLEMENTO DE BORDA DE PASSEIO, DIMENSÕES DE 8X15 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO , CARGA E TRANSPORTE
MANUAL
PAVIMENTAÇÃO ACESSIBILIDADE

DATA BASE:

REVISÃO:
01
BDI
19,60%
ORSE: dez/21
SINAPI: dez/21
CONDER dez/21
CUSTO
C/ BDI

SINALIZAÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO
(40X40X55) CM
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
TOTAL

M2

R$ 344.546,42

R$ 28.820,56
R$ 20.205,84

12.16
e as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12. SEC. MUN. DE INFRA –EST. E OBRAS – SMSINFRO.
PROJETO ATIVIDADE:

1027– PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS;

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO

100 – RECURSOS ORDINÁRIOS

– Qualquer tentativa do licitante em influenciar a Comissão Permanente de
Licitação quanto ao processo em exame, avaliação e comparação das propostas
e na tomada de Decisão para a adjudicação do objeto desta licitação,
resultará na rejeição de sua proposta;

12.17

– No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será
mediante sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados;

12.18



12.19
– Será assegurada como critério de desempate, a
preferência
de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
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Artigo 44 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006;
12.20
– Entende-se por empate aquelas situações em que
as
propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou
superiores ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada.
12.21
– Para efeito do disposto no subitem 12.19, conforme Artigo 45 da Lei
Complementar nº. 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:

A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

a)

b)
Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que
porventura se
enquadrarem
na
hipótese
do § 1º do Artigo 44 da Lei
Complementar nº. 123 supra mencionada, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c)
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º
do Artigo 44 da Lei Complementar nº. 123 retro mencionada, será realizado
sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta;
12.22
– Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 12.20
acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame;

– A condição prevista no subitem 12.21 somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial nãotiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte;
12.24
– A Comissão Permanente de Licitação encaminhará ao Gabinete do
Prefeito o relatório do julgamento das Propostas Financeiras, com classificação
das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a
indicação do licitante vencedor;

12.23

12.25
– Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
desclassificadas o Município de Muquém do São Francisco(BA) poderá fixar aos
licitantes
o prazo de 08
(oito)
dias
úteis para a apresentação de nova
documentação ou propostas escoimadas das causas na inabilitação ou
desclassificação, conforme prevê o Artigo 48, § 3º da Lei Federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1993;

– A divulgação do resultado final será efetuada mediante publicação no
quadro de avisos no prédio da Prefeitura deste Município, bem como será
comunicado diretamente ao licitante através de fac-símile e/ou correio eletrônico,
e publicação no Diário Oficial da União;

12.26

– Toda documentação e propostas das licitantes constituirão peças do
processo de que trata este Edital;

12.27

– É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior,
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que
deveriam constar originalmente da proposta;

12.28



12.29
– A adjudicação e homologação do resultado desta licitação ao licitante
vencedor
deste certame serão feita pelo Gabinete do Prefeito, com base na
Decisão da Comissão
Permanente
de
Licitação, observadas as condições
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constantes no Edital e seus anexos;
– A inabilitação do licitante importa preclusão
participar das fases subseqüentes do presente certame.

do

12.30

seu

direito

de

13 – IMPUGNAÇÃO DO PRESENTE EDITAL
– Qualquer cidadão e parte legítima para impugnar o presente Edital, em
decorrência de irregularidades na aplicação da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, devendo protocolar o pedido de impugnação até 05 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis,
conforme Artigo 41, § 1º da referida Lei Federal;
13.1

– Pedido de impugnação deste Edital encaminhado via fac-símile ou
correio eletrônico só terão eficácia se o original foi entregue junto à Comissão
Permanente de Licitação, necessariamente, dentro do prazo previsto no item
13.1, acima;

13.2

13.3
– Decairá o direito de impugnar o presente Edital o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação,
conforme Artigo 41, § 2º da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

– Das decisões emanadas da Comissão Permanente de Licitação caberá
recurso administrativo, em qualquer das fases da presente licitação, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da data da decisão;

13.4

14) APRESENTAÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
No decorrer da sessão pública para recebimento e abertura das propostas de
preços e documentação de habilitação dos licitantes, qualquer cidadão é parte
legítima para impugnar procedimentos da Comissão Permanente de Licitação,
se em desacordo com a Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993,
devendo se manifestar verbal e oportunamente, quando concedida oportunidade
pelo Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação para esta
manifestação, informando a síntese de suas razões para registro em Ata da
Sessão pública, ficando os licitantes desde logo intimados para apresentar
contra- razões.
– O recurso deverá ser apresentado junto à Comissão Permanente de
Licitação, no horário de expediente ao público, das 08h30min às 17 horas, de 2a
a 6a-feira;

14.1

14.2
– O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio
da Comissão Permanente de Licitação, à qual poderá reconsiderar sua decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade;

– Interposto o recurso, será comunicado aos
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

14.3

– O recurso, no caso de habilitação ou
julgamento das propostas, terá efeito suspensivo;

14.4

demais

inabilitação

licitantes,
do

licitante

que
e

– Recursos encaminhados via fac-símile ou correio eletrônico só terão
eficácia se o original foi entregue junto à Comissão Permanente de Licitação,
necessariamente, dentro do prazo previsto no item 14.2, no horário previsto
no item 14.1, acima;

14.5

14.6
– A representação, quando não caiba recurso, deve
prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão;

ser

interposta

no
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15 - CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATo
– O licitante vencedor deverá assinar o futuro contrato no prazo de 03
(três) dias, contados a partir da data da convocação;
15.2
– O prazo da convocação para assinatura do futuro contrato poderá ser
prorrogado por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o
transcurso do prazo especificado no item
15.1 acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município de
Muquém do São Francisco (BA);
15.3
– O Município de Muquém do São Francisco (BA) providenciará a
publicação do futuro contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3,
até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, na forma do
Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993;
15.1

15.4
– Na hipótese do não comparecimento do licitante vencedor para assinatura
do contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte
deste,
o
Município
de
Muquém
do
São
Francisco(BA) convocará os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual preço e prazo
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado;
15.5
– Além das medidas legais cabíveis,
o
licitante
vencedor
desistente
da
assinatura do
contrato
será declarado
suspenso
de
participar
de licitações
promovidas pelo Município de Muquém do São Francisco(BA) por 02 (dois) anos, o
que será publicado no Diário Oficial da União;
15.6
– O licitante vencedor obriga-se a promover a anotação do Contrato no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia-CREA, com
jurisdição no local de execução dos serviços (Lei nº. 6.496/77, Artigo 1º),
juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto
desta licitação, conforme Resolução CONFEA nº. 317, de 31 de outubro de
1986.

16 – FISCALIZAÇÃO
– A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução das
obras/serviços e fornecimentos, será realizada pelo Município de Muquém do
São Francisco (BA), por técnico designado na forma do Artigo 67, da Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;
16.1

– A fiscalização
das
obras/serviços
e
fornecimentos
será
feita
diretamente por uma equipe técnica que atuará sob - responsabilidade de um
Coordenador formalmente designado na forma do Artigo 67 da referida Lei
Federal, a quem compete verificar se o licitante vencedor está executando os
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram;

16.2

16.3
– A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do Contrato, se o
licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições
de
habilitação
e qualificações exigidas na licitação,
comprovadas mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias;
16.4
– A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante o licitante vencedor,
inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com
as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT e com
a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já o licitante
vencedor, assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a
todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

– A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço ou
fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato,
dando conhecimento do fato à Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços
Públicos, deste Município;

16.5

– Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor

16.6
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competente quanto ao
fato,
instruindo
seu relatório com documentos
necessários, em e em caso de multa, a indicação do seu valor;
16.7
– Das decisões da Fiscalização poderá o licitante contratado recorrer ao
Município de Muquém do São Francisco (BA), responsável pela execução do Contrato,
no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a
multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula;
– A ação e/ou omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá o
licitante vencedor da integral responsabilidade pela execução do objeto deste
Contrato.

16.8

17) SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DO FUTURO CONTRATO
Em caso de inadimplemento por parte do futuro contratado, o Município de
Muquém do São Francisco(BA) poderá aplicar as seguintes sanções, graduadas
conforme a gravidade da infração, sem prejuízo das sanções civis e penais, se
for o caso, garantida a prévia defesa em processo administrativo, conforme
abaixo:
Para Infrações de pequena relevância: Advertência;

a)

Para Infrações de média relevância: Multa de 5% (cinco por cento) sobre
o valor total do futuro Contrato;
b)

Para Infrações
de
penalidades abaixo:

c)

grande

relevância:

Aplicação

cumulativa

1)

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do futuro Contrato;

2)

Cancelamento do futuro Contrato;

das

3)
Suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública no prazo de até 05 (cinco) anos, e

Emissão de Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do Artigo 87, Inciso II, da Lei Federal no.
8.666, de 21 de junho de 1993;

4)

Ocorrendo atrasos na execução dos serviços, o futuro contratado poderá
ser penalizado conforme abaixo:
d)

Atrasos de 01 (um) a 15 (quinze) dias: Multa de 3% (três por cento) sobre o
valor da etapa do serviço entregue em atraso;
1)

Atrasos de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias: Multa de
cento) sobre o valor da etapa do serviço entregue em atraso;
2)

5% (cinco

por

Atrasos superiores a 30 (trinta) dias poderão ensejar o cancelamento do
futuro Contrato, com
a aplicação das penalidades constantes no subitem 17.“c” acima.

3)

17.1 – Constituem
licitação:

motivos

para rescisão

do

Contrato derivado

da

presente

a) O não cumprimento, cumprimento irregular ou lentidão no cumprimento de

cláusulas contratuais;
b) A paralisação na execução dos serviços oriundos desta licitação,

sem justa

causa e prévia comunicação à Administração;
c) A

subcontratação,

total

ou

parcial,

no

fornecimento

dos

produtos
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oriundos desta licitação, associação a outrem, cessão ou transferência, total
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia autorização
da Administração;
d) O desatendimento de determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como de seus superiores;
e) O cometimento reiterado de falhas, na sua execução;
f)

a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) A alteração social ou a modificação da sociedade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execução do contrato;
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratado, e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

i)

j) A supressão de produtos, por parte da Administração, acarretando
modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no § 1º do
Artigo 65 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
k) A suspensão do fornecimento dos produtos oriundos desta licitação por
ordem da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, exceto
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas paralisações que totalizem o mesmo prazo;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes
de serviços já realizados, exceto em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao Contratado optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações
até que seja normalizada a situação, e

l)

m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato.
18 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
– A licitante vencedora deverá apresentar ao Município de Muquém do
Francisco(BA), antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

18.1

a)

São

Identificação da área para construção do canteiro de obras, e “layout”;

Detalhar os serviços
que
serão
subcontratados,
se
for
o
caso,
indicando
as
empresas
que deverão executar os referidos serviços, que
necessitarão
de
aprovação
prévia
do Município
de
Muquém do São
Francisco(BA);

b)

c)

Cronograma físico-financeiro da obra;

d)

Comprovante de Matrícula da
Social-INSS; e

Obra

no Instituto Nacional de

Seguro

Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA;
18.2
– Assumir inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do
pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e fornecimentos;
18.3
– Utilizar materiais de primeira qualidade, equipamentos, ferramentas e
e)
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instrumentos adequados para a
boa
execução
das
obras/serviços
e
fornecimentos,
comprometendo-se
a,
eventualmente, substituir o(s)
profissional(is) por outro(s) com semelhante capacitação;
18.4
– Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às
estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc.,
bem como por aqueles que vier causar ao Município de Muquém do São
Francisco (BA) e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das
obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação;

– Exercer vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no
local das obras/serviços e fornecimentos;

18.5

18.6
– Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, mediante
anuência prévia da Fiscalização, para possibilitar a
perfeita
execução
das
obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual;
18.7
– Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda
mão
de
obra,
sem
qualquer vinculação empregatícia ao Município de Muquém do São Francisco
(BA), bem como todo o material, que deverá ser de primeira qualidade,
necessário à execução dos serviços objeto do contrato;

– Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes
à legislação tributária,
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o
registro
do
serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia-CREA do local de execução das obras e serviços;

18.8

– Manter a trafegabilidade em todos os acessos necessários para permitir a
chegada dos equipamentos e materiais ao local da execução dos serviços, bem
como o acesso da Fiscalização;

18.9

– O licitante vencedor deverá fornecer e afixar Placa de identificação da
obra
e
serviços,
no padrão definido pelo Município de
Muquém
do
São
Francisco(BA), em local previamente definido em conjunto com a Fiscalização;

18.10

18.11
– Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições
exigidas e apresentadas na data da apresentação da proposta.
19 – RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
19.1
– Concluídos os serviços, o licitante vencedor solicitará ao Município de
Muquém do São Francisco (BA), através da Fiscalização, o seu recebimento
prévio, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação;
19.2
– O Município de Muquém do São Francisco (BA) terá 150 (Cento e cinquenta ) dias
para, através da Fiscalização,
verificar
a
adequação das
obras/serviços
e
fornecimentos
recebidos
com
as
condições contratadas, emitirem parecer
conclusivo;

– Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para
que o licitante vencedor, às suas expensas, complete, refaça ou substitua os
serviços e/ou fornecimentos rejeitados. Aceito e aprovado o objeto deste Edital, o
Município de Muquém do São Francisco (BA) emitirá o Termo de Recebimento
Definitivo das Obras/Serviços e Fornecimentos que deverá ser assinado por
representante autorizado do licitante vencedor, possibilitando a liberação da
garantia contratual;

19.3

– O Termo de Encerramento Físico do Contrato está condicionado à
emissão de Laudo Técnico, pelo Município de Muquém do São Francisco (BA),
sobre todas as obras/serviços e fornecimentos executados;

19.4



19.5

– A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a
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emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado
ao processo de liberação e pagamento.
20 – CONDIÇÕES GERAIS
– A minuta de Contrato constante no Anexo I do presente Edital
regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multa
e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida minuta poderá sofrer
ajustes ou adequações necessárias;

20.1

20.2
– Devem ser registradas por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações
que ocorrerem durante a execução do contrato, especialmente as referentes a
obras, serviços ou fornecimentos extras;
20.3
– Obras, serviços e fornecimentos extras não contemplados na planilha de
preços do licitante vencedor deverão ter seus preços fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela
autoridade competente;

– Quaisquer dúvidas quanto ao procedimento para execução de determinado
serviço deverão ser esclarecidas junto à Secretaria de Obras, Infraestrutura e
Serviços Públicos do Município de Muquém do São Francisco(BA). O serviço
que venha ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pelo Contratado,
sem quaisquer ônus adicionais para o Município de Muquém do São
Francisco(BA);
20.5
– A substituição dos profissionais
no início
ou no
decorrer
das
obras/serviços, somente se dará nos casos supervenientes, casos fortuito ou
de força maior, devendo ser substituído por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior, mediante prévia comunicação do Município de
Muquém do São Francisco(BA);
20.4

– Todas as obras/serviços e fornecimentos licitados devem atender às
recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT (Lei nº. 4.150,
de 21 de novembro de 1962), no que couber, principalmente no que diz respeito
aos requisitos mínimos de qualidade ,utilidade, resistência e segurança;
20.7
– O licitante será responsável por todo o ônus e obrigações concernentes
à legislação tributária,
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por conta, inclusive o
registro do serviço contratado junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia- CREA do Estado onde a obra será executada;
20.6

– O prazo de garantia das obras/serviços e fornecimentos executados é o
previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro;

20.8

– A destinação final do canteiro de obras será determinada pela empresa
(contratada), porém, deverão ser observadas todas as recomendações de
proteção ambiental previstas nas normas, resoluções e leis ambientais;

20.9

– O Município de Muquém do São Francisco (BA) poderá revogar a presente
licitação, quando nenhuma das propostas satisfazer o objetivo da mesma, quando for
evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de
conluio;

20.10

20.11
– O Município de Muquém do São Francisco (BA) poderá, ainda, revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de
terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado;
20.12
– Fica garantido ao Município de Muquém do São Francisco (BA), desde
que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do
contrato, escolher proposta que julgar mais coerente, ou optar pela revogação
da licitação, no todo ou anulá-la em parte;
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– Fica assegurado aos técnicos do Município de Muquém do São
Francisco (BA) o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente
ou através de terceiros, da
execução dos serviços prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao
local dos trabalhos para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados
necessários à execução dos serviços;

20.13

– Fica assegurado ao Município de Muquém do São Francisco (BA) o
direito
de,
a
qualquer tempo, alterar o presente Edital, efetuando nova
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente
a
alteração não afetar a formulação das propostas;

20.14

20.15
– O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora disciplinará os
casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a
juízo do Município de Muquém do São Francisco (BA), o alijamento do licitante
vencedor para com ele transacionar, independentemente de ação ou interpelação
judicial cabível;
20.16
– A publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União, até o
5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, será de
responsabilidade do Município de Muquém do São Francisco (BA);
20.17
– O presente Edital e seus elementos constitutivos (especificações técnicas,
planilhas de serviços/quantidades e preços unitários e desenhos, etc.) são de
propriedade do Município de Muquém do São Francisco(BA). Os referidos
documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e
exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos
autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará em
casos em que venha a ser expressamente autorizado pelo Município de Muquém
do São Francisco(BA);

– Ocorrendo decretação de feriado, ou de outro motivo de força maior,
que
impeça
o recebimento e abertura da documentação de Habilitação e
Propostas de Preços relativos a presente licitação, na data inicialmente prevista
constante no preâmbulo do presente Edital, a sessão para recebimento e abertura
da referida documentação ocorrerá no dia útil imediatamente seguinte, no
mesmo horário e local, independentemente de nova comunicação;

20.18

20.19
– Fica eleito o Foro da Comarca de Ibotirama (BA), para dirimir
questões decorrentes da presente convocação, renunciando-se as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.20
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

– Anexos:
Anexo I: Planilhas, projetos, cronogramas;
Anexo II: Declaração de conhecimento dos locais e condições;
Anexo IV: Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
CF/88
Anexo V: Minuta da Declaração de Habilitação;
Anexo VI – Minuta de Procuração;
Anexo VII – Minuta de Contrato.
Anexo VII – Carta Proposta

Especificações Técnicas
Memorial
Descritivo;
Planilha
Orçamentária;
Memorial
de
Cálculo
de
Quantitativos de Serviços; Cronograma Físico-Financeiro; Composição Analítica
de LDI ou BDI; ART de Projeto; Projeto Básico;
Muquém do São Francisco - BA, 14 de maio de 2022



Gilmaria Rios Pereira Araújo
Prefeita Municipal
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Vanessa Magalhães da Silva
Presidente da Licitação

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2022

ANEXO I – PROJETO
REFERÊNCIA

BÁSICO/TERMO

DE

Os Projetos, Planilhas, Cronogramas e demais documentação necessária à
elaboração das propostas enconcontram-se compactados e disponibilizados,
juntamente com o Edital, no seguinte link:
www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br
O licitante que assim desejar, poderá retirar os referidos arquivos pessoalmente no
Setor de Licitações e Contratos, localizado na Praça Jaime Oliveira do Amor /SN,
Centro, Muquém do São Francisco/BA, devendo, para tanto, estar munido de um
CD, DVD, Pendrive ou HD Externo.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NÃO DESONERADA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA EM RUAS NO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA

DATA BASE:
ITEM

FONTE

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

JAVI
001
001.001

ORSE

51

001.002

SINAPI

93584

001.003
002
002-001
004
004-001

SINAPI

99064

SINAPI

100577

004.001.001

SINAPI

94287

004.001.002

SINAPI

94273

004.001.003

SINAPI

101169

004.001.004

CONDER

60-03-01-602

004.002.001

ORSE

9417

004.002.002

SINAPI

004.002.003

ORSE

QUANT.

PREÇO
S/ BDI

M2

4,50 R$

343,50

R$ 410,83

R$ 17.012,10
R$ 1.848,74

M2

12,00 R$

967,61

R$ 1.157,26

R$ 13.887,12

M

2.127,06 R$

0,50

R$ 0,60

M2

15.015,80 R$

1,08

R$ 1,29

R$ 1.276,24
R$ 19.370,38
R$ 19.370,38
R$ 2.210.590,93
R$ 1.866.044,51

M

4.100,07 R$

39,68

R$ 47,46

R$ 194.589,32

M

4.341,28 R$

42,95

R$ 51,37

R$ 223.011,55

M2

13.785,78 R$

74,84

R$ 89,51

R$ 1.233.965,17

M

3.998,48 R$

44,85

R$ 53,64

R$ 214.478,47

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES
30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2

1.147,40 R$

86,23

R$ 103,13

R$ 118.331,36

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3

218,01 R$

774,02

R$ 925,73

R$ 201.818,40

12436

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

UN

54,00 R$

377,75

R$ 451,79

R$ 24.396,66

UN

24,00 R$

703,94

R$ 841,91

UN

16,00 R$

450,18

R$ 538,42

R$ 8.614,72

M²

20.295,74 R$

0,45

R$ 0,54

R$ 10.959,70
10.959,70
R$ 2.286.753,67

004-002

005
005.001

CONDER

60-01-01-009

005.002

ORSE

4647

006
006.001

ORSE

6191

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTOS DAS VIAS
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA. AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_05/2020
COMPLEMENTO DE BORDA DE PASSEIO, DIMENSÕES DE 8X15 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO , CARGA E TRANSPORTE
MANUAL
PAVIMENTAÇÃO ACESSIBILIDADE

DATA BASE:

REVISÃO:
01
BDI
19,60%
ORSE: dez/21
SINAPI: dez/21
CONDER dez/21
CUSTO
C/ BDI

SINALIZAÇÃO
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO
DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO
(40X40X55) CM
SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA DE AÇO (60X60CM) COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO
COM BASE DE CONCRETO 40X40X50
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
TOTAL

R$ 344.546,42

R$ 28.820,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
ITEM

DESCRIÇÃO
JAVI

%

VALOR DO
SERVIÇO

MÊS 01

MÊS 02

MÊS 03

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

100%

2.286.753,67

404.887,99

368.505,51

368.505,51

368.505,51

368.505,51

407.843,65

1.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

0,74%

17.012,10

100,00%

1.2

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

0,85%

19.370,38

100,00%

1.3

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

96,67%

2.210.590,93

16,67%

1.4

SINALIZAÇÃO

1,26%

1.5

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

0,48%
Percentual Simples

100,00%
100,00%
16,65%

100,00%

28.820,56

100,00%

100,00%

10.959,70

100,00%

100,00%

17,71%

16,67%

16,11%

16,67%

16,67%

16,11%

16,11%

16,67%

16,11%

17,84%

Percentual Acumulado

17,71%

33,82%

49,94%

66,05%

82,16%

100,00%

Total Simples

404.887,99

368.505,51

368.505,51

368.505,51

368.505,51

407.843,65

Total Acumulado

404.887,99

773.393,50

1.141.899,00

1.510.404,51

1.878.910,02

2.286.753,67



Página 27 de

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TEAMAP5YILWNHTSWAZAC8W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

2.286.753,67

Sexta-feira
27 de Maio de 2022
29 - Ano IV - Nº 782

Muquém do São Francisco



PREFEITURA DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

A - ÍTENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
A - Administração Central
B - Riscos
C - Seguros e Garantias
SUBTOTAL 1 (A)
B - LUCRO

% sobre CD
3,80%
0,50%
0,32%
4,62%
% sobre CD

D - Lucro operacional
SUBTOTAL 2 (B)
C - CUSTO FINANCEIRO

6,77%
6,77%
% sobre CD

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

1,02%
1,02%
% sobre CD

F - PIS
G - COFINS
H - ISSQN
I - INSS (Desoneração)
SUBTOTAL 4 (D)

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

BDI TOTAL (TCU)

19,60%

CD = Custo Direto
BDI (TCU) =

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

-1,0

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

PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO E DRENAGEM
JAVI, MUQUEM DO SÃO FRANSCISCO/BA

REVISÃO 01:
FEVEREIRO/2022
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APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Muquem do São Francisco apresenta o projeto executivo para execução de
pavimentação de ruas da sede do município de Muquem do São Francisco na Bahia, somando uma área
de 30.810,38 m². A pavimentação a ser executada será de paralelepípedos de pedra granítica, com
drenagem superficial em sarjetas e passeio com acessibilidade para deficientes. O projeto apresenta os
seguintes itens: Projeto de Pavimentação, Levantamento Topográfico, Memorial Descritivo,
Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Fisico-Financeiro, Sinalização
Viária, Drenagem Superficial.
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MEMORIAL DESCRITIVO

INTRODUÇÃO
A drenagem com pavimentação das ruas se dará obedecendo ao melhor sistema viário existente,
obedecendo também ao tipo de pavimentação existente nas demais ruas, criando assim uma
continuidade e uniformidade entre a nova área pavimentada e a antiga.
Outra preocupação observada se diz respeito aos níveis de implantação da pavimentação,
obedecendo este aos níveis existentes, evitando assim problemas com adaptações com cotas entre
as ruas pavimentadas e as edificações.
O material utilizado para a pavimentação será o paralelepípedo. O fato de se tratar de um material
já conhecido e utilizado trará consequências positivas, evitando-se assim problemas operacionais.
A pavimentação será feita obedecendo todas as especificações técnicas necessárias para a
produção e instalação deste material, de modo a permitir o tráfego de qualquer tipo de veículo.
Essa implantação se dará obedecendo todas as etapas de execução desde a compactação do
subleito, implantação do colchão de areia e assentamento dos paralelepípedos, recebendo
posteriormente um rejunte de cimentado em argamassa de areia e cimento.
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. Barracão de obra
Será construído abrigo provisório para a guarda de materiais de obras.

1.2.

Placa de Obra

Será instalada placa de obra obedecendo a área da placa licitada e a proporcionalidade indicada no
Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra. A placa terá a dimensão de 3,00x1,50 metros.

1.3.

Locação da obra

Execução dos serviços de locação dos eixos das ruas. Compreende também o nivelamento para
determinar a altura de cortes e aterros. Além da mão de obra do topógrafo para execução deste serviço,
são necessários os seguintes equipamentos: teodolito, nível, tripé, balizas, marcos, piquetes e trenas.

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1. Regularização do Subleito
Regularização é a operação destinada a conformar o leito estrada, quando necessário, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder a 0,20m
será considerado como terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de operações, tais
como escarificarão, umedecimento ou aeração, compactação, conformação etc., de forma que a camada
concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto. Esta Especificação
destina-se à regularização do subleito de vias a pavimentar, com terraplenagem já concluída.
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2.2.

Corte e Aterro Compensado

Consiste no corte do material excedente com aproveitamento do material para o aterro conformando o
greide de terraplenagem. O aterro não deve exceder a camadas superiores a 20cm sem compactação. Os
solos para os aterros virão de cortes existentes, devidamente selecionados. A substituição desses
materiais selecionados por outros de qualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de serviço ou
interesse do Executante, somente poderá ser processada após prévia autorização da fiscalização. Os
solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas e argilas orgânicas. O lançamento do
material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da
seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o
previsto nestas especificações gerais. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não
deverá ultrapassar de 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20m.

3. PAVIMENTAÇÃO
3.1. Fornecimento e assentamento de meio fio
Escavação de Valas
Na abertura das valas deverá se evitar o acúmulo, por um longo período, do material e da guia na beira
da vala, sobretudo quando este acúmulo possa restringir ou impedir o livre trânsito de veículos e
pedestres.
Em todos os locais deve-se usar escavação manual devido ao pequeno volume por metro linear,
adotando profundidade de 20 cm e largura de 20 cm.
O fundo da vala deverá ser de forma tal, que no assentamento das guias sejam apresente um desnível
+12cm do greide reto.
A Empreiteira será responsável por eventuais danos não descritos no memorial, causados a terceiros.
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Os meios fios serão em peças pré-fabricadas, confeccionadas com concreto pré- fabricado dimensões
100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas, e terão
acompanhamento topográfico para seu perfeito assentamento. Após assentados e nivelados, serão
fixados uns aos outros por “bolas” de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia e
reaterrados até uma altura 0,15 m com material de boa qualidade. O rejuntamento será feito com
argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3. A altura final do espelho do meio fio no lado
pavimentado será de 0,15 m em toda extensão da obra. Serão previstos locais de rebaixamento para
atender a acessibilidade de deficientes e idosos.
Reaterro de Guias
Qualquer reaterro só poderá ser iniciado após a autorização da fiscalização a quem cabe antes examinar
o alinhamento e nivel, metragem e a instalação das peças. Na operação manual de compactação do
reaterro todo cuidado deve ser tomado para não danificar tubulações. Quando o material retirado da
vala for inconveniente ao reaterro, deverá ser substituído por outro de boa qualidade. Qualquer material
excedente deve-se usar para aterro das calçadas.

3.2.

Pavimentação de paralelepípedos sobre colchão de areia:

Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao eixo da via, ficando a maior
dimensão na área da fiada. As juntas devem ser alteradas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal
modo que cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho.
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira normal ao eixo, de tal maneira que uma coincida com o
eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam-se os paralelepípedos que deverão ficar colocados de
tal modo que sua face superior fique cerca de 0,01 m acima do cordel. Em seguida o calceteiro golpeia os
paralelepípedos com o martelo, até que suas faces superiores fiquem ao nível do cordel. Terminando
o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado,
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tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento
deste será idêntico ao do primeiro.
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto à sarjeta.
A Segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista.
Os demais paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a junta fique no prolongamento das juntas da
primeira fileira, as da quarta no prolongamento da segunda, e assim por diante.
Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa mesma
fileira.
O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento.
O intervalo entre uma e outra operação deverá ser o mais breve possível principalmente em locais de
muita precipitação, ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calçamento já assentado, porém,
ainda não fixado e protegido pelo rejuntamento.
O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3, em massa.

3.3.

Sarjetas

Constituem-se em dispositivos de drenagem superficial com largura de 30 cm e espessura de 10 cm
feitos de concreto usinado, moldado in loco, construídos
longitudinalmente e lateralmente às vias de tráfego e/ou às plataformas de taludes, com o objetivo de
interceptar as águas afluentes que porventura possam
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comprometer a estabilidade destes taludes, a integridade da pavimentação e até mesmo a segurança do
tráfego apresentam seção triangular.
Os dispositivos serão executados em concreto simples, com fck = 15 MPa. O início dos serviços se dará
após o término da execução de pavimentação na via anexa aos dispositivos ou dos serviços de
terraplanagem, quando da ocorrência de banquetas de escalonamento, aterros ou cortes.
Escavação e regularização da superfície de assentamento, deixando-a com a geometria do dispositivo a
ser executado. As operações serão feitas manualmente, podendo-se, opcionalmente, utilizar-se, para
execução de valetas de proteção de aterros ou cortes, retro-escavadeira ou valetadeira e lâmina de
motoniveladora para sarjetas em pé de corte; – marcação da localização das valetas, com guias de
madeira para referência da concretagem; – espalhamento e acabamento do concreto; – execução de
juntas de dilatação a cada 12 m, preenchidas com cimento asfáltico aquecido; – as saídas d'água serão
executadas conforme os próprios dispositivos, prolongando-se as suas extensões até que seja atingindo
um local apropriado para o deságue, o qual será protegido com enrocamento; – conforme as condições de
drenagem locais, as sarjetas e valetas também poderão desaguar em caixas de recepção, interligadas por
tubulações de concreto, as quais encaminharão as águas captadas ao seu destino final.

4.

Calçadas

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será executada a calçada
nas dimensões indicadas em projeto, 1,05 metros de rolamento com 15 centímetros de meio-fio, formado
assim um passeio com largura total de 1,20 metros. Essa deve ser a largura padrão adotada em todo
projeto, conforme a perfil indicado em planta.
A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção
transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de
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partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas,
e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva.
A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com traço 1:3 e
espessura de 3,0 cm, o lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm.
Será executado calçada em concreto com FCK=12Mpa, traço 1:3:5, com preparo mecânico. As dimensões
da calçada: largura de 1,44m e espessura de 0,06m.
Juntas Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas de
madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando
cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m.
Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio.
Deve ser utilizada uma junta longitudinal no centro da calçada por tratar-se de calçadas com mais de
1,20 m de largura.

4.1.

Rampas e piso tátil

Para a execução das rampas de acessos o meio-fio existente deverá ser rebaixado. As rampas serão em
concreto com acabamento convencional com espessura de 6cm com dimensão de 5,10x1,20 metros,
moldada in loco conforme projeto de detalhamento apresentado. Deverá ser instalada sinalização tátil de
alerta nos rebaixamentos de calçadas, conforme projeto e seguindo as recomendações da NBR 9050/04.
O piso tátil direcional e/ou alerta, será de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões
30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base.
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Nas Calçadas serão aplicados pisos táteis de direcionais com dimensão de 30x30cm rejuntados com argamassa ACII,
conforme planilha orçamentária e projeto de detalhamento apresentado.

5.

Complemento de borda

Será utilizado complemento de borda de passeio com dimensões de 8x15 cm e executado conforme detalhe da via em
projeto.

6.

Sinalização de vias

Serão implantadas placas de sinalização e de identificação de ruas.
As placas de identificação de logradouro terão dimensões 45x20 centímetros, em chapa de aço 16 com pintura
refletiva, padrão dnit, fixada com suporte de aço galvanizado de 3" com altura de 2,50 metros visível, chumbada em
base de concreto 40x40x55 centímetros e as placas de sinalização serão com placa de aço 60x60 centímetros com
poste de madeira 3,50 metros fixado com base de concreto 40x40x50 centímetros.

7.

Limpeza final da obra

A construção será entregue inteiramente limpa, de modo a retirar todas os resíduos, restos de obra e quaisquer
sujeiras provenientes dos materiais ou decorrentes da própria execução da obra.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0422021
ANEXO II – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO
LOCAL DA OBRA

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa

(nome, qualificação, endereço)

,

neste

ato

representado

pelo

(constar nome e qualificação do representante da empresa)
conforme

Sr.
,

(informar o documento onde consta o nome do representante da empresa que

assinará esta Procuração)

,

participante

do

processo

licitatório

Tomada de Preços nº. 001/2021, tendo como objeto desta licitação Eventual contratação de empresa
especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedos nas ruas na localidade
do Javi ( RUA I, RUA J, RUA K, RUA L, RUA B, RUA C, RUA D, RUA E, RUA F, RUA G, RUA H E RUA
ALFREDO PADRE DE CARVALHO), Muquém do São Francisco, Bahia, todas as ruas localizadas na zona rural
deste município, respeitando o projeto básico, os quantitativos, as especificações complementares, plano de
trabalho e demais normas de execução, recursos oriundos do Convênio nº 138/2022 com a Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER. Declara para fins de atendimento do item ao
Edital que, através do seu responsável técnico, visitou o local da obra na sede do Município de
Muquém do São Francisco (BA), conhecendo a realidade local e se inteirando de todas as
possíveis dificuldades que a empresa enfrentará se vier a ser vencedora do presente certame e
contratada para execução da referida obra, estando ciente, desde já que, em

nenhuma

circunstância será aceita solicitação de alteração de qualquer das condições contratuais que
tenha por alegação dificuldades decorrentes do desconhecimento do local da obra.

Por ser esta a expressão da verdade, firma a presente.

Local,

de

de 2022.

NOME DA EMPRESA
Nome do representante legal
Assinatura do representante com firma reconhecida
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2022.

ANEXO - III – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A

empresa ......................................................................., Inscrita
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
...................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal, Sr.(a)
..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
e
do CPF
nº ........................... , DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
8.666/93, acrescido
pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva (se houver):
empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendizes.

LOCAL E DATA

Identificação e assinatura do Responsável do Licitante
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2022

ANEXO IV– MINUTA DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
A empresa
(nome, qualificação, endereço)
, através do seu representante abaixo
assinado, participante do Processo licitatório Tomada de Preços nº. 001/2021, promovido pelo
Município de Muquém do São Francisco (BA), tendo como objeto desta licitação Eventual
contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação em
paralelepípedos nas ruas na localidade do Javi ( RUA I, RUA J, RUA K, RUA L, RUA B, RUA C, RUA D, RUA E,
RUA F, RUA G, RUA H E RUA ALFREDO PADRE DE CARVALHO), Muquém do São Francisco, Bahia, todas as
ruas localizadas na zona rural deste município, respeitando o projeto básico, os quantitativos, as
especificações complementares, plano de trabalho e demais normas de execução, recursos oriundos do
Convênio nº 138/2022 com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER.,As
especificações técnicas e demais condições constantes no Anexo I do Edital. Projetos e
demais anexos a este Edital.
Declara para fins de habilitação no referido Processo que:
Ȍ

Não foi declarada inidônea por qualquer órgão da Administração pública, em qualquer
de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal;

Ȍ

Não está impedida de licitar com o Município de São Francisco (BA);

Ȍ

Não existe fato impeditivo de sua participação no presente Processo licitatório;

Ȍ

Tem condições de apresentar garantia de execução da obra no valor correspondente a 10
% (dez por cento) do valor da proposta, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do
Contrato;

Ȍ

Não possui nenhum vínculo com a Administração pública, quer seja através de seus
Administradores ou através de seus funcionários, conforme previsto no Artigo 9º da Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; e

Ȍ

Conhece, atende e aceita todas as condições do respectivo Edital.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos o presente.
Local,

de

de

2022

EMPRESA LICITANTE
Assinatura do representante legal
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 042/2022

ANEXO V – MINUTA DE PROCURAÇÃO

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

P R O C U R A Ç Ã O
A empresa

(nome, qualificação, endereço)

,

neste

ato

representado

pelo

Sr.

(constar nome e qualificação do representante da empresa)
,conforme

(informar o documento onde consta o nome do representante da

empresa que assinará esta Procuração)

,

participante

do

processo

licitatório

Tomada de Preços nº. 002/2022, tendo como objeto desta licitação, Eventual contratação de
empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação em paralelepípedos nas ruas na
localidade do Javi ( RUA I, RUA J, RUA K, RUA L, RUA B, RUA C, RUA D, RUA E, RUA F, RUA G, RUA H E
RUA ALFREDO PADRE DE CARVALHO), Muquém do São Francisco, Bahia, todas as ruas localizadas na zona
rural deste município, respeitando o projeto básico, os quantitativos, as especificações complementares, plano
de trabalho e demais normas de execução, recursos oriundos do Convênio nº 138/2022 com a Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER., As especificações técnicas e demais
condições constantes no Anexo I do Edital.. nomeia como seu Procurador o portador desta, Sr.
(nome e qualificação do Procurador) , com o fim específico de representar a
empresa acima identificada junto ao Município de Muquém do São Francisco (BA) no referido
processo licitatório acima identificado, podendo dito procurador assinar e receber documentos,
assinar propostas de preços, apresentar recursos e desistir deles, apresentar razões e contrarazões, negociar, (assinar contratos, se for o caso) e praticar todos os atos necessários e
pertinentes ao referido processo licitatório para o bom e fiel cumprimento do presente mandato,
assumindo, o outorgante, todos os compromissos e responsabilidades assumidas pelo dito
procurador em seu nome, junto ao Município de Muquém do São Francisco (BA)

Por ser esta a expressão da verdade, firma a presente.

Local,

de

de 2021.
NOME DA EMPRESA
Nome do representante legal
Assinatura do representante com firma reconhecida
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ANEXO VI- MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº .../2022
Contrato que entre si fazem a Prefeitura
Municipal de Muquém do
São
Francisco,
Estado da Bahia, e a ..............................
para,
de
acordo
com
as
condições
estabelecidas no Tomada de Preço de nº.
001/2021
Pelo presente instrumento de contrato, que entre si celebram, de um lado o Município de Muquém do São
Francisco, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.440.778/0001-51 neste ato,
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXXX, brasileiro, portador da cédula de identidade XXXXX
e inscrito no CPF sob nº XXXX, residente e domiciliado na rua Arthur Magalhães, s/nº, Centro - Muquém do
São Francisco-Ba, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a
empresa:
, inscrita no CNPJ sob nº
-, com
,
-, representado neste ato pelo o
Srº.
, portador do RG nº. e, a seguir denominado CONTRATANTE, fica justo e acordado o
seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - Eventual contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia

para
Eventual contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação em
paralelepípedos nas ruas na localidade do Javi ( RUA I, RUA J, RUA K, RUA L, RUA B, RUA C, RUA D, RUA E, RUA
F, RUA G, RUA H E RUA ALFREDO PADRE DE CARVALHO), Muquém do São Francisco, Bahia, todas as ruas
localizadas na zona rural deste município, respeitando o projeto básico, os quantitativos, as especificações
complementares, plano de trabalho e demais normas de execução, recursos oriundos do Convênio nº 138/2022 com
a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER. As especificações técnicas e demais
condições constantes no Anexo I do Edital.– As despesas de correntes da execução dos serviços
objeto desta licitação serão custeadas pelas Seguintes dotações orçamentárias:
1.2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12. SEC. MUN. DE INFRA –EST. E OBRAS – SMSINFRO.
PROJETO ATIVIDADE:

1027– PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS;

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO
100 – RECURSOS ORDINÁRIOS
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. Fica estabelecida a forma de execução indireta, no regime de empr eitada por preço global, julgada pelo menor
preço Global, nos termos do art. 10, inciso II, "a" da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTAMENTO
3.1. Pelo serviço aqui ajustado, a Contratante pagará a Contratada, a importância de R$ (valor
numérico)
(valor por extenso), conforme detalhamento constante do Anexo – Planilha Orçamentária,
parte integrante a Tomada de Preços n º 002/2022-PMSF.
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
4.1 A Contratante pagará à Contratada pelo serviço efetivamente prestado de acordo com o cronograma físicofinanceiro.
§1º - Caberá a Contratada, no 1º dia útil após a conclusão da parcela, comunicar por escrito a Contratante tal
fato, devendo a Administração receber o objeto na forma do presente contrato.
§2º - Após recebimento do objeto, a Contratada deverá apresentar a fatura, em no máximo 05 (cinco) dias úteis.
Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal / Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção.
§3º - Cabe a Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela
Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e memorial de cálculo do reajuste, e demais
documentos comprobatórios do acréscimo pleiteado.
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§4º - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64 e alterações
posteriores;

§5º - Na hipótese da indisponibilidade temporária do índice, a Contratada emitirá a fatura
considerando o índice de reajuste utilizado no mês anterior ao de referência, ficando a diferença para
emissão "a posteriori", quando da disponibilidade do índice definitivo, para acerto na fatura seguinte,
sem reajustes.
CLÁUSULA QUINTA - DO FATURAMENTO:
ͷǤͳ A Contratada deverá comprovar, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o último, o recolhimento dos tributos incidentes, relativo ao faturamento do mês
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a liberação deste
vinculada à apresentação do citado documento, devidamente autenticado.
ͷǤʹ A PMSF exigirá, para liberação da fatura, a partir do segundo mês de execução dos serviços e
assim sucessivamente, cópias das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao mês
imediatamente anterior, ficando a liberação do processo de pagamento, condicionado a efetiva
comprovação da quitação.
ͷǤ͵ As Guias mencionadas no item 4.3, deverão
especificamente para o presente Contrato.

demonstrar o

recolhimento

individualizado

ͷǤͶ A PMSF poderá solicitar, a qualquer tempo, as folhas de pagamento dos empregados envolvidos
na execução dos serviços.
ͷǤͷ Para efeito do recebimento da última Nota Fiscal, ao término do contrato, deverá a Contratada
apresentar a Certidão Negativa dos Órgãos competentes, relativas ao INSS, FGTS e ISS.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO
Ǥͳ A execução do serviço ajustado terá início no dia subsequente à data da emissão da Ordem de
Serviço, devendo a publicação do resumo do contrato no Diário Oficial ocorrer na forma do parágrafo
único do art. 61,da Lei no 8.666/93. O contrato terá vigência de acordo com a execução prevista no
Cronograma sendo ela de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da publicação do Termo de
Convênio, nas hipóteses previstas do art. 65, da Lei no 8.666/93.
Ǥʹ Com vigência do contrato até 31 de janeiro de 2022.
Ǥ͵ Os prazos de início, de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser prorrogados
desde que devidamente justificados os motivos e aceitos pela Administração, nos termos do art. 57
da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
7.1 Compete à Contratada:
- Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;
- Não proceder a Subcontratação do objeto, salvo autorização expressa da contratante.
- Fornecer à PMSF caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de executar o
objeto contratado, indicando o nº da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no
Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de
substituição de qualquer empregado;
 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em
todos
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os níveis de trabalho, para a execução das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária;
 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessário,
conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como a todos
componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos
com os serviços objeto do presente Contrato;
 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento da
fatura;
 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada
a PMSF, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês
anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos
encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigações não cumpridas pelas
subcontratadas.
 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível, criminal,
trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa decorrentes da
execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.
 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras, inclusive perante o Registro de
Imóveis.
 - Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da obra contratada,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto
de Engenharia fornecido pela PMSF;
 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência
a PMSF, respondendo integralmente por sua omissão;
 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da PMSF, por pessoas
integrantes de suas equipes de trabalho;
  - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
 - Manter permanentemente, em tempo integral, nas obras e/ou serviços um engenheiro
responsável ou corresponsável pela execução da obra nos termos da Lei nº 6.496/77, com poderes
para representar a CONTRATADA junto a PMSF, podendo resolver os problemas referentes aos
serviços contratados.
 - Reforçar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou serviços, se ficar constatada insuficiência da
mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;
 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos necessários ao
andamento dos serviços, dentro da programação prevista; o equipamento deve ser de nível tecnológico
adequado e em perfeita condição de funcionamento;


- Retirar do local da obra e/ou serviço todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita
pela

  - Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a proteção e
conservação dos serviços executados até sua entrega á Contratante;
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 - Executar os reparos que se fizerem necessários no serviço
independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;

de sua

responsabilidade,

 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a PMSF, os serviços não aceitos pelo mesmo, quando for
constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das
especificações respectivas;
 - Proceder, no final das obras e/ou serviços à desmobilização das instalações provisórias, limpeza
e remoção de todo material indesejável;
 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar os
serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este aumento do
equipamento para recuperação do tempo perdido;
  - Permitir e facilitar á PMSF a inspeção ao local da obra e/ou serviço em qualquer dia e hora,
prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados;
 - Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em propriedades de terceiros, sem
antes certificar-se de que a PMSF já está devidamente autorizada pelos respectivos proprietários,
respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu
procedimento der causa;
 - A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo
Contrato e Orçamento no CREA, conforme determinam as Leis nºs 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de
07.12.87, e as Resoluções nºs 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação da
Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento á PMSF da via da A.R.T.
destinada ao Contratante;
 - O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA, independentemente da
atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo á PMSF o fornecimento dos projetos e das normas de
serviço.

- Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra apenas sendolhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorização da
PMSF.
 
- Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de técnicas,
materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da obra contratada.
 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e municipal.
 - Além da organização da equipe de segurança, prever recursos para socorro imediato e para a
remoção de eventuais acidentados ao ambulatório e/ou hospital.
13.1.1 A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada implicará na retenção dos
pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, até que seja feita a
regularização.
8.2 Compete à Contratante:
- Pagar à Contratada o preço estabelecido nos termos deste Contrato;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) responsável(is).
CLÁLSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO MEIO AMBIENTE
ͺǤͳ A CONTRATADA deverá adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente,
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mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança.
ͺǤʹ A CONTRATADA se responsabilizará, sem ônus para a PMSF, pela completa desmobilização de
todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execução dos serviços, bem como pela
recuperação/reabilitação das áreas utilizadas, e pela adequada gestão dos resíduos (coleta,
armazenamento e destinação) por ela gerados na obra;
ͺǤ͵ Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a Administração:
Ȍ recuperação ou restauração por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha ocorrido, nos
termos definidos pelo órgão fiscalizador;
Ȍ as multas que venham a ser aplicadas pelo órgão fiscalizador, por descumprimento do que
disposto neste Contrato. Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo às obrigações
previstas nesta Cláusula, se suportados pela PMSF, serão descontados dos pagamentos devidos à
CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente, servindo para tanto o
instrumento como título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALI DADES:
ͻǤͳ Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:
Ȍ Advertência;
Ȍ Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso;
Ȍ Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
Ȍ Suspensão para contratar com a Administração;
Ȍ Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em toda a Federação,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base na alínea "c".
§ 1º As sanções de advertência, suspensão e inidoneidade não são cumulativas entre si, mas
poderão ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Cláusula Penal no caso de rescisão.
ͻǤʹ A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências,
quando então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades
cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha
ocorrido uma advertência.
ͻǤ͵ As advertências, quando seguidas de
computadas para o fim previsto no item 9.2.

justificativa

aceita

pela

Administração,

não

serão

ͻǤͶ A multa moratória será calculada do momento em que ocorreu o fato gerador e não da
advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e
aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração
unilateralmente, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o Contrato em razão do atraso.
ͻǤͷ Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do
contrato;
ͻǤ Poderá também ser aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato quando os
trabalhos de fiscalização da Administração da execução dos serviços forem dificultados, inclusive
quando forem omitidas informações de responsabilidade da CONTRATADA referentes à execução
contratual, ou prestadas de forma inverídica, assim como no caso de a obra for paralisada sem
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autorização da PMSF
ͻǤ A Administração poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução do
Contrato, para entender rescindido o Contrato.
ͻǤͺ As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizado nos termos das
cláusulas de reajuste.
ͻǤͻ Se o descumprimento do Contrato gerar consequências graves para a Administração, poderá a
Administração, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das penalidades previstas.
ͻǤͳͲ Se os danos restringirem-se à Administração Contratante, será aplicada a pena de suspensão
pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
ͻǤͳͳ Se puderem atingir a Administração Pública Municipal como um todo, será aplicada a pena de
Declaração de Inidoneidade.
ͻǤͳʹ Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, a CPL submeterá sua decisão ao Secretário
Municipal de Obras, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública
Municipal.
§ 2º Caso as sanções referidas no parágrafo anterior não sejam confirmadas pelo Secretário
Municipal de Obras, competirá a PMSF, por intermédio de sua autoridade competente, decidir sobre
a aplicação ou não das demais sanções administrativas.
§ 3º Confirmada a aplicação de quaisquer das sanções administrativas previstas neste Edital,
competirá a PMSF proceder com o registro da ocorrência no seu Cadastro de Fornecedores e no
SICAF, em campo apropriado.
ͻǤͳ͵ A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificados pela Prefeitura Municipal de
Muquém do São Francisco.
ͻǤͳͶ Poderão ser declarados inidôneos, ou receberem a pena de suspensão, as empresas ou
profissionais que, em razão dos Contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:
Ǥ Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
Ǥ Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.
Ǥ Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da
prática de atos ilícitos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:
10.1 Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento
judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer indenização os seguintes
casos:
I . O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou prazos; I I . A lentidão no cumprimento do contrato, que impossibilite a conclusão dos
serviços no prazo estipulado.
I I I. Atraso injustificado no início dos serviços;
I V. Paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a PMSF;
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V. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia da Prefeitura Municipal de
Muquém do São Francisco, que deverá aprovar o Contrato de sub- empreitada assinado entre a
Contratada e a Sub- Contratada, conforme artigo 72 da Lei 8666/93.
VI . Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
VI I . O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na formas do §1o do art. 67, da Lei no
8.666/93;
VI I I . Decretação de falência, instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o
falecimento do contratado;
I X. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo
da Prefeitura Municipal de Muquém de São Francisco/BA, prejudique a execução do Contrato;
10.2. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e
determinados pelo Prefeito Municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o
Contrato;
10.3 O descumprimento do disposto no inciso V do art.27 da Lei 8.666/93, com a redação conferida
pela Lei 9.854/99.
Parágrafo Único - A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nas demais hipóteses e condições
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei no 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o
caso.
CLÁUSULA DÉCIMA
RECEBIMENTO:

PRIMEIRA

-

DO

ACOMPANHAM

ENTO,

DA

FISCALIZAÇÃO

E

DO

ͳͳǤͳ A Prefeitura Municipal de Muquém de São Francisco/BA designará, formalmente, o servidor
responsável pelo acompanhamento "in loco" da execução dos serviços, que será responsável pela
atestação provisória e/ou definitiva dos mesmos em até 02 (dois) dias úteis, e pelo recebimento dos
serviços através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, que comprove a adequação do
objeto aos termos deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento.
ͳͳǤʹ A fiscalização da PMSF terá livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA colocar a
sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas atribuições.
ͳͳǤ͵ É vedado á PMSF e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
12.1 Não havera garantia de execução , Porém a ampresa vencedora que não cumprir com

as obrigações gera inexecução total do contrato passível de rescisão contratual com as penas previstas em lei
como mencionado nas CLAUSULAs IX e X deste respecivo contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO
A eficácia do presente contrato fica vinculada a análise e posterior visto da Procuradora Jurídica do
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ͳ͵Ǥͳ A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes,
reduzido a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
ͳ͵Ǥʹ Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
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alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Comarca de
Ibotirama/BA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do
acordo entre elas celebrado.
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual
teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo
assistiram.

Muquém do São Francisco,

de

Gestora
Contratante
Empresa
Contratada

Testemunhas: 1______________________________________
2_______________________________________
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO nº. 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 042/2022
ANEXO VI – MINUTA DE CARTA-PROPOSTA USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
LICITANTE
Local, _____ de ________________ de 2022
À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – BA Praça Jaime Oliveira do
Amor, SN.
ASSUNTO: LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Tendo examinado o Edital da
licitação Tomada de Preços nº. 002/2022 Constitui objeto desta licitação Constitui o objeto
desta licitação Eventual contratação de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para pavimentação em paralelepípedos nas ruas na localidade do Javi ( RUA I,
RUA J, RUA K, RUA L, RUA B, RUA C, RUA D, RUA E, RUA F, RUA G, RUA H E RUA
ALFREDO PADRE DE CARVALHO), Muquém do São Francisco, Bahia, todas as ruas
localizadas na zona rural deste município, respeitando o projeto básico, os quantitativos, as
especificações complementares, plano de trabalho e demais normas de execução, recursos
oriundos do Convênio nº 138/2022 com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia – CONDER. As especificações técnicas e demais condições constantes no
Anexo I do Edital. Projetos e demais Anexos a este Edital.
oferecemos nossa Proposta global no valor de R$ ________________ ( _______ valor por
extenso ________), conforme demonstrado na Planilha Orçamentária anexa, parte integrante
da presente Proposta.
2. Comprometendo-nos, se nossa Proposta for aceita, a executar os serviços no prazo de
150 (cento e cinquenta) dias, fixado no Edital e conforme especificações técnicas, a contar
da data da assinatura do Contrato e recebimento da Ordem de Serviço. Caso nossa
Proposta seja aceita apresentaremos garantia de execução da obra no valor de R$
_____________ ( ________ valor por extenso ______ ), correspondente a 0,5 % (Cinco por cento)
do valor do contrato, constituída de __________ ( completar, conforme a modalidade da
garantia a ser apresentada) ________, a ser efetivada em até 05 (cinco) dias após a
assinatura do Contrato, para início da obra.
3. Concordamos em manter a validade da nossa Proposta por período de 60 (sessenta) dias,
a partir da data de sua abertura, representando compromisso que pode ser aceito a
qualquer tempo antes da expiração do citado prazo.
4. Até que seja preparado e assinado o contrato formal, esta proposta será considerada
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contrato de obrigação entre as partes.
5. Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em
causa. 6. Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no
presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos
incidentes sobre as obras, serviços e fornecimentos. Sem mais para o momento, desde já
nos colocamos à sua disposição.
Cordialmente,

EMPRESA LICITANTE
Assinatura do representante legal
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
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