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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022

REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores e as exigências estabelecidas neste Edital.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS – 005/2022

Nº 099/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO
Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de obra
para PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DA RUA PRESIDENTE KENNEDY E TRAVESSA
PRESIDENTE KENNEDY, deste Município de Morpará – Bahia.
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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 099/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2022
O MUNICIPIO DE MORPARÁ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida
Vereador Edenilton Magalhães de Souza, nº. 420, Centro, em Morpará-BA, CEP 47580-000, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 13.798.574/0001-07, comunica à população em geral e aos interessados que,
através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto Municipal Nº 359, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2021, realizará licitação pública, modalidade TOMADA DE PREÇOS, REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETO POR
EMPREITADA GLOBAL -TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 17 de agosto de 2022, às 09h:00min, horário local,
na Sala de Licitações, localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Morpará, no endereço supramencionado, tendo
como objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de obra para
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY E TRAVESSA PRESIDENTE
KENNEDY, deste Município de Morpará – Bahia, tudo em conformidade com Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores e as
exigências estabelecidas neste Edital, disponível gratuitamente aos interessados na Sede da Prefeitura Municipal, no
endereço mencionado anteriormente de Segunda a Sexta Feira, das 08:00 às 12:00 horas a partir da divulgação deste,
ou por meio de publicação no Sitio Oficial do Município, cujo endereço eletrônico é www.morpara.ba.gov.br, podendo
ser obtidas melhores informações, pessoalmente, ou através do e-mail morparalicita@hotmail.com, ou ainda, por
telefone (77) 3663-2168 / 2183, cujas condições são as seguintes:
01. OBJETO

1.1 - Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de obra
para PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DA RUA PRESIDENTE KENNEDY E TRAVESSA PRESIDENTE
KENNEDY, deste Município de Morpará – Bahia, conforme condições do Presente Edital, Projeto básico e disposições
da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores.
1.2- Para desenvolver as atividades a licitante vencedora do certame deverá executar o objeto de acordo com o Projeto
básico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, cujas atribuições se encontram descritas nos Anexos I, II e III,
bem como de acordo com todo o projeto de engenharia em disponibilidade por meio magnético devido a extensão dos
arquivos e em conformidade com todas as especificações deste edital, às suas expensas.
02. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE CERTAME

2.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas legalmente estabelecidas e especializadas no ramo, que
satisfaçam as condições deste Edital e de seus Anexos, desde que sejam cadastradas.
2.2 - Consideram-se cadastradas as pessoas jurídicas titulares do SICAF, expedido por órgão ou entidade pública, de
acordo com a Lei Federal Nº 8.666/93. Quando o Certificado ou Cadastro não apresentar impressos em seu corpo,
dados que permitam a identificação do ramo de atividade da empresa, o mesmo deverá vir acompanhado de Carta de
Capacidade Técnica.
2.3 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídicas que tenham adquirido o Edital ou que dele tenham tomado
conhecimento e que atendam às condições nele exigidas.
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2.4 - As empresas interessadas poderão dirigir-se à Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Vereador
Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro, Morpará – BA, CEP: 47.580-000, de Segunda a Sexta Feira, das 08:00
às 12:00 horas a partir da divulgação deste para retirar o edital integralmente, ou poderão conhecer e/ou retirar a
íntegra do edital por meio do Sitio Oficial do Município onde mesmo se encontra publicado, cujo endereço eletrônico é
www.morpara.ba.gov.br, podendo ser obtidas melhores informações, pessoalmente, ou através do e-mail
morparalicita@hotmail.com, ou ainda, por telefone (77) 3663-2168 / 2183.
2.5 - As empresas deverão apresentar Patrimônio Líquido no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor
estimado da obra.
2.6 - Apresentar-se devidamente credenciado o representante legal da empresa, ou seu procurador constituído na
forma da Lei. Tratando-se de procuração deverá estar acompanhada de fotocópia autenticada do ato de investidura
do outorgante, no qual declare expressamente ter poderes para a devida outorga. A procuração deverá conferir amplos
poderes para representar com fim específico para a presente licitação, salvo se por instrumento público, caso em que
a mesma deverá conter, pelo menos, poderes de representação para procedimentos licitatórios. O representante
deverá apresentar o documento de identificação.
2.7 A empresa interessada em participar do certame licitatório deve apresentar os documentos exigidos para o
credenciamento e habilitação, em cópias autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicação em órgão da imprensa
oficial. Os documentos poderão ainda ser conferidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, a partir do original,
até 02 (dois) dias antes da data de abertura da licitação, das 08h00 ás 12h00 (horário local) na sede da Prefeitura
deste Município. A documentação apresentada fica retida no processo de licitação. A apresentação dos documentos
deve atender aos critérios editalícios. Não serão autenticados documentos pela Comissão Permanente de
Licitação no dia da sessão de abertura desta Tomada de Preços.
2.8- Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos
(inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93);
2.9 - Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações:
2.9.1- Declaradas inidôneas ou suspensas para licitar e contratar com a Administração, por ato do Poder Público.
2.9.2- Esteja sob falência, concordata, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.
2.9.3 - Enquadradas nas hipóteses relacionadas nos incisos I, II e III do art. 9.º da Lei 8.666/93.
2.9.4 - Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Secretaria de Planejamento, Administração
e Finanças deste Município ou, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93.
2.9.5 - Tenham servidores ou membro da Administração Municipal, na qualidade de contratados ou efetivos, em estágio
probatório ou em cargos comissionados.
2.9.6 - Não atendam as especificações deste Edital;
2.9.7– O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
2.9 8 - A participação de empresas em consórcios.
2.10 – Da participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
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2.10.1 - Nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, após a classificação final dos preços propostos, como critério de
desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o
menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.10.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superior ao menor preço.
2.10.3 - Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
2.10.3.1- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será dada a
preferência em seu favor o objeto licitado;
2.10.3.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput
do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1º
do art. 44 da LC123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
2.10.3.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência.
2.10.3.4 - O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o
encerramento da etapa de proposta de preços.
2.10.3.5 - Na hipótese da não contratação, nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
2.10.3.6 - O disposto no Art. 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
2.10.4 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida, dentro do Envelope de Habilitação, para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
2.10.4.1- Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o
substitua.
2.10.4.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura
do contrato ou revogar a licitação.
03. DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

3.1 - O credenciamento se houver, deverá ser entregue à Comissão em separado dos envelopes 1 e 2, na forma de
procuração por instrumento público ou particular atenticada, outorgando poderes para a prática dos atos necessários
e inerentes ao processo licitatório, ou, no caso de sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado da empresa, através
de cópia autenticada do Contrato Social consolidado e suas alterações devidamente registrados.
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3.2 - O credenciado deverá se identificar, apresentando cópias, autenticadas de Cédula de Identidade e do CPF que
ficarão retidas;
3.3 Apresentar Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social,
devidamente atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade por ações, apresentar também documento comprobatório de eleição de seus administradores;
3.4 - A empresa que não se fizer representar ou que seu representante não porte documentos que os credenciem e
os identifiquem não terão participação ativa durante a reunião, ou seja, não poderão assinar, rubricar documentos,
apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou recurso, inclusive aqueles referentes à habilitação, quanto aos
atos formais da comissão, que só podem ser interpostos dentro às fases correspondentes, sob pena de preclusão,
todavia a não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não desclassificará a licitante.
3.5 - Não será permitida a representação de mais de uma empresa pelo mesmo procurador ou representante legal.
3.6 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do
respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações, conjuntamente com o documento de identidade.
3.7- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO COMO ME ou EPP, conforme modelo sugerido
abaixo:
3.7.1- As EMPRESAS participantes que se enquadrem como ME (microempresa) ou EPP (empresa de pequeno porte),
interessadas no tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, devem apresentar a Declaração
de Enquadramento, conforme Modelo descrito no Anexo XII deste edital.
3.7.2- Aqueles que se declararem microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), interessadas no
tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar juntamente com a declaração
do item 3.6.1 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, expedida pela Junta Comercial neste ano, em
conformidade com a legislação vigente;
3.7.3 - O licitante que NÃO declarar sua condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, bem como não
cumprir a exigência constante do item 3.6.2, NÃO poderá usufruir da prerrogativa e do direito de preferência, de que
tratam os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/06.
3.8- Os documentos referidos nos itens anteriores deverão ser apresentados em original e/ou cópia autenticada.
04. DOCUMENTAÇÃO

4.1- Os documentos e as propostas deverão ser apresentados em envelopes distintos, opacos, fechados e
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
indevassáveis, contendo, na parte externa, a titulação do seu conteúdo e referências a esta licitação, como segue:
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º_______/2022
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: ________________
CNPJ N.º________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º _______/2022
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: _______________
CNPJ N.º_____________

4.2- A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou a desclassificação da licitante.
4.3 - Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados em uma via, impressos em papel timbrado da licitante
através de editoração eletrônica de texto em língua portuguesa, perfeitamente legíveis, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, devidamente datados, carimbados e assinados.
4.4- Após a habilitação não caberá desistência do certame, salvo por motivo justo ou fato superveniente e aceito pela
Comissão Permanente de Licitação.
5.0 – ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
5.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua
natureza não contenham validade, e quando não declarado sua validade pelo emitente, deverão ser expedidos a trinta
dias, no máximo, da data designada para apresentação das propostas. Este dispositivo não se aplica à letra “a” do
item 7. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião
de notas, ou publicação em órgão de imprensa oficial.
OBS: É recomendado, para facilitar a conferência dos mesmos, que os documentos abaixo indicados sejam
numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue.
6.0 – HABILITAÇÃO JURÍDICA exigir – se – à dos interessados:
a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios inclusive em caso de firma individual;
b) Registro Comercial no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social primitivo e alterações ou última alteração contratual
consolidada em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de sociedades
comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais
administradores devidamente publicadas em órgão da imprensa;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
f)

Declaração em papel timbrado do próprio proponente de que não pesa contra si inidoneidade expedida por
órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo;

7.0 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA será comprovada mediante apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (Instrução Normativa RFB nº 1.634, de
06 de maio de 2016).
b) A Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional é efetuada mediante apresentação da certidão
conjunta pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
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referente a todos os tributos federais (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014), dentro do prazo de
validade.
c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa,
através de certidões, dentro do prazo de validade.
d) Prova de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do
Certificado de Regularidade de Situação – CRS, dentro do prazo de validade.
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei no 5.452, de 1º de maio de 1943 (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011), dentro do prazo de validade.
7.1 - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicílio ou sede do licitante.
7.2 - O S.I.C.A.F. substitui a inscrição do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), na forma da Lei nº 8.666/93.
8.0 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante na entidade profissional competente em qualquer das regiões do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. Se a licitante for de outra praça e não apresentar
certidão do CREA da Bahia, a certidão apresentada deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA/BA, de acordo com
o Art. 69, da Lei 5.194 de 24/12/66 e resolução no 265 de 15/12/79 do CONFEA.
b) Certidão de Registro e Quitação do(s) responsável(is) técnico(s) que deverá assinar a ART referente ao evento,
fornecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA.
c) Relação de Equipe Técnica proposta para execução dos serviço. A Equipe Técnica deve conter no mínimo 01 (um)
Engenheiro Civil.
d) A Licitante deverá comprovar que o(s) Profissional (is) que participará da Equipe Técnica, integra o quadro da
empresa através dos seguintes documentos:
I - Cópia autenticada da CTPS e cópia do CAGED, ou;
II - Contrato de Trabalho de Prestação de serviços, ou;
III - Cópia do Ato Constitutivo em vigor autenticado, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do
Atestado de Capacidade Técnica.
e) Declaração de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da
licitação, através da indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível
para a realização do objeto desta Licitação;
f) Comprovação de aptidão para desempenho de serviços com características semelhantes às do objeto desta licitação,
executadas a qualquer tempo, mediante: Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) – Certidão de Acervo Técnico, expedido pelo
CREA. Para comprovação de similaridade com o objeto desta licitação, os atestados deverão demonstrar experiência
em execução de serviços com o escopo/objeto da presente licitação, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
do quantitativo total em M2 , do item de maior relevância previsto, neste Edital.
f.1) Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA em nome da empresa e/ou do engenheiro responsável
na data de apresentação dos documentos de Habilitação e proposta de Preços, detentor de atestados ou declaração
por execução de serviços, sob sua Responsabilidade Técnica;
f.2) Parcela/item de maior relevância: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO;
g) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do licitante ou de empresas
decorrente de cisão empresarial ou pelo próprio concorrente ou ainda, por empresas das quais participem sócios ou
diretores do concorrente ou das quais o concorrente integre o seu quadro social.
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h) É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por mais de uma empresa proponente,
fato este que desclassificará todas as envolvidas.
i) – Visita técnica
i.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar o projeto básico e todos os documentos do Edital,
sendo facultado a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais
pretensões de acréscimo de preços.
i.2. A visita ao local de execução dos serviços é compreendida como um direito subjetivo da empresa licitante, e não
uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela Administração aos
participantes do certame. [Acórdão TCU AC-0234-05/15-Plenário]
i.3. A vistoria poderá ser realizada até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o
recebimento dos envelopes das propostas e será efetuada em companhia de servidor da Secretaria Municipal de
Infraestrutura ou Secretaria de Administração;
i.4. A Visita Técnica deverá ser agendada com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, diretamente junto à
Secretaria de Infraestrutura ou Administração deste Município, pessoalmente, ou através do e-mail
morparalicita@hotmail.com, ou do telefone (61) 9.9672-4039, e deverão ser realizadas até o 2º (segundo) dia útil
anterior à data prevista para abertura dos envelopes de habilitação e propostas do presente certame.
i.5. O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, deverá apresentar-se à Secretaria Municipal de
Infraestrutura munido de documento que o credencie para execução do ato.
i.6. A vistoria deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no
CREA ou CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo
que participe da vistoria.
i.7. A licitante deverá trazer 02 (duas) vias da declaração de vistoria, elaborada de acordo com o modelo do Anexo XIII,
devendo assiná-las e solicitar a assinatura do servidor da Secretaria Municipal Infraestrutura, responsável pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida.
i.8. Todo o custo com a visita técnica ocorrerá às expensas do licitante, ratificando que o local da obra será na Zona
Rural do Município, a aproximadamente 60 km da sede de Morpará-Bahia;
i.9. Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá obrigatóriamente apresentar declaração
de que conhece as condições locais para a execução do objeto, conforme recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCUPlenário e outros em mesmo sentido.
9.0 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA:
9.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do proponente, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, (registrado na Junta Comercial) que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser utilizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Os demonstrativos acima devem ser
assinados por profissional em situação regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
9.2 - A análise da qualificação econômico-financeira será feita, utilizando o seguinte índice, que deverá vir calculado
em documento anexo ao Balanço Patrimonial, aplicando-se a fórmula abaixo:
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = AC ≥ 1,0
PC
8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

Sendo:
AC - ATIVO CIRCULANTE
PC - PASSIVO CIRCULANTE
IDG - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = PC + ELP ≤ 0,5
AT
Sendo:
PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT – ATIVO TOTAL
Estarão habilitadas neste item, somente as empresas que apresentarem resultado igual ou maior a 1,0 (um) no
índice ILC, e menor igual a 0,5 no índice IDG.
10 - Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
10.1- Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.
10.2- Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
b) fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicilio da licitante;
10.3 - No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço de Abertura devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa.
10.4 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
10.5 - Prova de que possui Patrimônio Líquido no valor igual ou superior a 10% (dez por cento), do valor estimado da
obra.
10.6 - Certidão emitida pelo CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL, da sede da empresa, que comprove inexistir
distribuição de ações de falência e concordata, em quaisquer dos cartórios dos feitos de falência ou concordatas da
Comarca de sua sede, caso não haja especificamente Distribuidor Cível na comarca da pessoa jurídica, deverá ser
juntado à certidão de falência ou concordata, declaração do cartório expedidor, declarando exercer tal função, expedida
há menos de 30 (trinta) dias.
11 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
a) Declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
funções de gerência, administração ou tomada de decisão (conforme modelo – ANEXO VIII);
b) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de
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14 anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93 (conforme modelo – ANEXO
VIII);
c) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a Administração Pública (conforme
modelo – ANEXO VI);
d) Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação (conforme modelo – ANEXO VII);
e) Declaração de Idoneidade (conforme modelo – ANEXO XI);
f) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP (conforme modelo – ANEXO XII).
11.1- Todas as licitantes deverão apresentar dentro do envelope n.º 01, os documentos especificados para a
participação neste certame, deverão ser entregues encadernados, numerados e de preferência sequencialmente, a fim
de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. A finalidade é de tornar a análise mais ágil e permitir
que todos possam avaliá-los sem riscos. Evidentemente trata-se apenas de uma recomendação, sem qualquer
consequência para efeito de habilitação.
11.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
11.3 - Em nome da licitante e/ou do responsável técnico da mesma, preferencialmente, com número do CNPJ e com
endereço respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou se a licitante for filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
11.4 - Datados dos últimos 30 (trinta) dias até a data de abertura da sessão pública, quando não tiver prazo de validade
estabelecido pelo órgão competente expedidor. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a
inabilitação do proponente.
a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, como é o
caso dos atestados de capacidade / responsabilidade técnica.
11.5 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Morpará - BA não efetuará a autenticação de
nenhum documento na sessão de Tomada de Preços;
11.6 - Serão aceitas somente cópias legíveis;
11.7- Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
11.8 - A CPL reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar
necessário;
11.9 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório
competente ou em publicação da imprensa oficial.
11.10 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus anexos.
11.11- Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital
e seus Anexos, a CPL considerará o proponente inabilitado.
11.12- Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a CPL considerará o proponente
inabilitado e prosseguirá a sessão.
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11.13 - Todas as empresas, que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do artigo 299
do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o documento é público, e reclusão de um
a três anos, e multa, se o documento é particular, independente da penalidade estabelecida no Artigo 87 da Lei
8.666/93.
11.14 - As declarações exigidas neste edital deverão fazer referência expressa ao número da presente licitação, sob
pena de inabilitação.
11.15 – Será aceito certidão positiva com efeito de negativa.
11.16 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação para efeito de
comprovação de regularidade fiscal exigida neste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme
disposto no artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
11.16.1 - À microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal na fase de habilitação será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período,
a requerimento da interessada e a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,
conforme disposto no parágrafo 1.º do artigo 43 da Lei Complementar n.º 147/2014.
11.16.2 - A não-regularização da documentação pela microempresa ou empresa de pequeno porte, no prazo
concedido, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 81 da Lei nº.
8.666/93 e neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a execução do objeto e assunção do contrato, repetir ou revogar a licitação.
11.17- Os documentos emitidos através da Internet, somente terão validade quando apresentado em original e não
cópia, cujas autenticidades deverão ser confirmadas mediante consulta ao respectivo site, que o expediu, ou por
publicação em órgão de imprensa oficial.
11.18 - Toda documentação preparada e apresentada para esta Tomada de Preços deverá ser assinada por
diretor ou sócio da empresa licitante com poderes para tal investidura.
12.0 – ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1- A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, hora e local designados
no Preâmbulo do presente Edital, podendo realizar tantas sessões quantas forem necessárias ao completo exame dos
04. INTERPRETAÇÕES
ESCLARECIMENTOS
documentos
e propostas,Elevando
em conta seu volume e dando ciência a todos os licitantes das sessões que designar.
Iniciados os trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma documentação relativa à licitação.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
12.2O Presidente da Comissão fará, primeiramente, o credenciamento dos licitantes presentes em seguida a abertura
do Envelope "1", conferirá e examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.

12.3 - A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação, restituindo fechados aos
respectivos prepostos, os envelopes "2" das empresas inabilitadas.
12.4 - Uma vez proclamada a habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
12.5 - O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que registrem em ata os
protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de imediato, salvo quando
envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
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12.6 - Não havendo registro de protesto ou impugnação, e, em havendo, forem decididos de imediato, a Comissão
prosseguirá no andamento dos trabalhos, com a abertura dos envelopes "2" (Proposta de Preços) das firmas
habilitadas, desde que haja declaração expressa consignada em ata de renúncia a recurso ou a apresentação do termo
de renúncia de todos os participantes.
12.7- Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes das Propostas de Preços fechados
em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por todos os presentes, para serem posteriormente, recolhidos
e guardados em poder da Comissão até a designação de nova data para a abertura das propostas.
12.8 - Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas de empresas retardatárias ou concedidos prazos para a
apresentação de documento exigido neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou modificação das condições
ofertadas.
12.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles incoerentes
com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
13. – ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

13.1- A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via, impressa em papel timbrado da licitante através de
editoração eletrônica de texto, redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas,
devidamente carimbada, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo diretor ou sócio da empresa
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
licitante, na forma do Modelo ANEXO X acompanhada da Planilha Orçamentaria, além da carta proposta com todas
as páginas rubricadas e numeradas, devidamente carimbada, datada e assinada na última folha pelo diretor ou sócio
INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
da04.
empresa
licitante, conforme
ANEXO IX.
13.2 - Na Proposta de Preços deverão constar:
13.3 - Razão social da licitante, N° do CNPJ/MF;
13.4 - Prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação, e prazo de execução dos serviços até abril de 2019 contados a partir da emissão da ordem de
serviço;
13.5 - Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento,
lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
13.6 - Composição de preços unitários de todos os itens que compõem a Planilha Orçamentária, que será
submetida ao setor competente para análise quando necessário, sendo desclassificadas as empresas: que não a
apresentarem; que utilizarem percentuais de BDI e Encargos Sociais divergentes do informado na planilha de
quantitativos; e aquelas que não demonstrem que os preços são coerentes com os de mercado, e onde os coeficientes
de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato;
13.6.1- Ao elaborar a sua composição, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade
conforme adotado por órgão competente.
13.7- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de
seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
13.8 - A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia que se
fizer necessária; a designação da nova data deverá figurar na Ata que será, obrigatoriamente, assinada por todos os
presentes;
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13.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço,
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais.
13.10 - Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado
ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação,
na forma da Lei.
13.11- Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a empresa examinar todos os documentos exigidos
no Edital e seus anexos e atender a todas as exigências neles contidos.
13.12- Para definição da carga tributária deverá ser considerado o percentual do ISS do local da prestação do serviço
e, para os demais tributos a legislação em vigor.
13.13 - Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta
ou indireta do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma
Tributária.
13.14 - A licitante deverá levar em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos,
inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra de materiais, não
cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
13.15 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus Anexos,
sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.
13.16 - Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseado
nas ofertas das demais licitantes.
13.17- A empresa vencedora deverá disponibilizar o maquinário, equipamentos e aparelhamento técnico, considerados
essenciais para o cumprimento do contrato.
13.18 - A proposta será acompanhada de Cronograma Físico Financeiro, devidamente assinado por profissional
técnico competente, conforme disposto na Lei Nº 5.195/66, contendo os itens das parcelas que compõem o preço
global.
13.19 - O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração do mesmo.
13.20 - Os preços unitários e global não poderão ser superiores aos constantes na planilha orçamentária da
Prefeitura Municipal de Morpará - BA.
13.20 - As especificações e observações constantes do(s) anexo(s) integram este Edital.
14. – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1- A Comissão Permanente de Licitação, após concluída a fase de Habilitação, procederá a abertura dos envelopes
com o sobrescrito “PROPOSTA DE PREÇOS” das empresas habilitadas. O julgamento das propostas será objetivo,
realizado em conformidade com o tipo de licitação, com os critérios estabelecidos neste ato convocatório e de acordo
com
fatores exclusivamente
nele referidos.
04. os
INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
14.2- Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pela CPL e pelos participantes;
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

14.3 - No julgamento das propostas, atendidas as condições prescritas neste Edital, levar-se-á em conta o MENOR
PREÇO GLOBAL de acordo com o Artigo 45, parágrafo 1º, Inciso I, da Lei N.º 8.666/93, e suas alterações, sendo
julgada a vencedora a firma que apresentar o menor preço global para a execução dos serviços.
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14.4 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente
e aceito pela CPL;
14.5- Havendo empate entre duas ou mais propostas após observado o dispostos no § 2.º do art. 3º da Lei 8.666/93 a
classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados;
14.6- Será desclassificada a proposta que:
a) omitir ou descumprir qualquer das exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
ou apresentarem preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes;
b) apresentarem preços excessivos ou com valor global superior ao limite estabelecido ou
com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, das formas a saber:
b.1) consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
b.1.a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento)
do valor orçado pela administração, ou
b.1.b) valor orçado pela administração.
b.2) dos licitantes classificados na forma do item “b.1” cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os subitens “b.1.a” e
“b.1.b” do item “b.1”, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, igual a
diferença entre o valor resultante do item “b.1” e o valor da correspondente proposta.
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.
d) consignar descontos unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ainda que não se
tenha estabelecido limite mínimo.
14.7- Considera-se o VALOR GLOBAL MÁXIMO admitido pela Administração o valor de R$ 447.993,73
(quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos).
14.8 - O(s) licitante(s) que apresentar(em) proposta(s) aparentemente inexequíveis deverão comprovar a viabilidade
de sua oferta, como definido no Acórdão n.º 566/2007 – TCU – 2ª Câmara. A não comprovação da exequibilidade de
sua(s) proposta(s) culminará na desclassificação da mesma.
14.9 - Entende-se como comprovação de exequibilidade de proposta a apresentação de:
14.9.1- Declaração informando ciência do valor aparentemente inexequível e termo de responsabilidade na
manutenção dos valores apresentados, assinados pelo responsável pela formação de preços apresentados em
conjunto com a proposta; Ou
14.9.2 - Declaração de ciência do valor apresentado e compromisso de manutenção de preços feita pelo representante
legal da licitante, no momento da sessão pública, que constará em ata.
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14.10- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá
fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas,
escoimadas das causas que motivaram a desclassificação, na forma do § 3°, art. 48 da Lei Nº 8.666/93.
14.11- Conforme dispões o art. 40, inciso VII, c/c o art. 44 § 2° da Lei n° 8.666/93, não se considerará qualquer oferta
de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.
14.12 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a
mesma, ao final, ser assinada pela CPL e os licitantes presentes.
14.13 - Ocorrendo empate real de propostas formuladas por licitantes, será observado o disposto no § 2º, do artigo 3º,
da Lei 8.666/93 procedendo-se, sucessivamente, a sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados,
através de aviso publicado na imprensa oficial, vedado qualquer outro critério de desempate.
14.14- O Resultado do julgamento será divulgado por meio da Imprensa Oficial.
14.15- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não mais caberá desclassificá-las por motivo
relacionado a esta fase, salvo em razão de fatos supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento
14.16 - A deliberação da Comissão ficará sujeita à homologação do Senhor Prefeito do Município de Morpará - Estado
da Bahia.
14.17- Para efeitos da Lei Complementar n.º 123/06, será observado o disposto no subitem 2.10.
15. - DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1- Será exigido no ato da assinatura do contrato a apresentação de garantia conforme dispõe o art.56 da Lei
8.666/93, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato. A garantia será liberada após a execução do contato, desde que cumprida todas as etapas
das obras.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

16. - IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

16.1– O recurso e a impugnação deste edital serão dirigidos a Prefeitura Municipal de Morpará/ BA, por intermédio da
Comissão, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, na Avenida Rui Barbosa, n.º 420 – Centro, Morpará, Bahia.
Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade na aplicação desta Lei. Qualquer
pedido
de impugnação deverá ser protocolizado até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
envelopes de Habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1° do Artigo N.º 113 da Lei N° 8.666/93.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

16.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis
conforme previsto no § 2° do art. 41 da Lei N.° 8.666/93, antes da data da abertura do envelope com os Documentos
de Habilitação, mediante solicitação por escrito e protocolizada no endereço mencionado no item anterior, e no setor
responsável.
16.3 - O prazo para interposição de recursos será de 05 (cinco) dias úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei
8.666/93.
16.4 - Considera-se licitante para efeito do item anterior a empresa que tenha retirado o presente edital junto a este
Município.
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16.5 - Interposto o recurso, o fato será comunicado às demais licitantes, que poderão impugna-lo no prazo máximo de
cinco dias úteis (art. 109 §3° da Lei 8.666/93).
16.6 - Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsideração e impugnações interpostos através de “fac-símile” ou
e-mail.
16.7- Recebida(s) a(s) impugnação(ões), ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão permanente de Licitação poderá
reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente
instruído, e respectiva(s) impugnação(ões) à autoridade competente, que decidirá em 05 (cinco) dias úteis contados
de seu recebimento.
16.8 - Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal ou subscrito por representante não habilitado
legalmente ou não identificado no processo como representante da licitante.
16.9 - Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para interposição de recursos ou
impugnações até o seu término, vista ao processo desta tomada de preços, em local e horário a ser indicado pela
Comissão Permanente de Licitação.
16.10 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
16.11- Recursos interpostos desfundamentados e com fins de tumultuar, frustrar ou retardar o procedimento licitatório,
serão encaminhados ao Ministério Público para fins de oferecimento da denúncia contra o licitante, conforme o disposto
nos artigos 100 e 101 da Lei n° 8.666/93 com as alterações da Lei n° 9.648/98.
17.0 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

17.1- Após concluída a fase de habilitação e propostas, a autoridade superior competente examinara as vantagens da
proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse público colimados pela licitação, homologará o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto contratual ao licitante vencedor em despacho circunstanciado.
17.2 - Quando a licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com este celebrado o
contrato,
desde que esteja
comprovado nos autos que o preço proposto é compatível com o de mercado e sejam
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem como as especificações do ato convocatório.
04. -INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
17.3
Após a homologação
a licitante adjudicatária será notificada e convocada a assinar o Termo do Contrato ou
instrumento equivalente.

17.4 - A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
18.0 – DO CONTRATO

18.1- O contrato deverá ser assinado pela empresa vencedora no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da
notificação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo Nº 81 da Lei Nº
8.666/93.
18.2O contrato a ser assinado
subordina-se ao Modelo ANEXO XIII com vigência até abril de 2019 contado a partir
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
de sua assinatura.
04. -INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
18.3
Será designado executor
para o contrato na forma do Art. 67 e seguintes da Lei 8.666/93.

18.4- É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive
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quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da
cominação prevista no Artigo 81 da Lei N° 8.666/93.
18.5 - O licitante vencedor se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, apresentadas as devidas justificativas, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, conforme art. 65, caput, § 1° da Lei N° 8.666/93.
18.6 - Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre trânsito de veículos e/ou pedestres ou que possam
oferecer perigo a segurança pública, deverão ser iniciadas com autorização do órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre a via.
18.7- A subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços Licitados, salvo motivos
comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar
quaisquer das situações acima, se formalizará por escrito.
19.0 – DA RESCISÃO DO CONTRATO

19.1 - A inexecução total ou parcial dos serviços objeto do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas e as previstas na Lei 8.666/93.
19.2 - A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos
I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

19.3 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe direito à
CONTRATADA qualquer indenização.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

20.0 – DO PAGAMENTO

20.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, efetuada mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) inclusive
os créditos tributários relativos às contribuições sociais (INSS) previstas nas
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU (Certidão Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
CND ou CPEND);
2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
fornecido pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Nº
8.036/90);
3. Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.
20.2 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total estimado de R$ 447.993,73
(quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e três centavos) para prestação dos
serviços ora contratados considerando o preço vencedor ofertado e que representou o menor desembolso para o
Município, na forma da proposta vencedora que é parte integrante do contrato.
20.3 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com a execução do
serviço.
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20.4 - O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, e da ART
acompanhada do Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Desenvolvimento Urbano e serviços Públicos atestadas pelo executor do contrato.
20.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento
de preços ou correção monetária (quando for o caso).
20.6 – O Município de Morpará - BA não autorizará nenhum pagamento à Contratada antes de paga ou relevada a
multa que porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses efetuará
a retenção nas faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.
20.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
20.8 - Os pagamentos referente a execução das obras será realizado por pela Prefeitura Municipal de Morpará - BA,
por transferência bancaria ou depósito em conta corrente da empresa.
20.9 - Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da
fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
21.0 – DA FISCALIZAÇÃO

21.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ - BAHIA
através de executor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei N° 8.666/93, a quem compete acompanhar a
execução dos trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
21.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem
INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
em04.desacordo
com o Contrato,
com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos
que
necessários ao
desempenho de sua missão.
04.forem
INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
21.3 - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos
termos do Contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
21.4 - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
21.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo acompanhamento 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.
21.6 - A ação e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade
pela execução do objeto deste Edital.
21.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e
controle a serem adotados pela CONTRATANTE.
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21.8 - A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no
cumprimento dos seus encargos.
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 02.09.000 SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO. URBANO E SEV. PUBLICOS.
Projeto
/ Atividade:
15.451.010.1030 Pavimentação das Vias Públicas
22.0
– DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações.
Fonte: 0100 – 9124
23.0 – OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA

23.1A– DOTAÇÃO
ordem de ORÇAMENTÁRIA
serviço
será feita pelo Contratante à Contratada, após assinatura do Contrato de Prestação de
22.0
04. INTERPRETAÇÕES
E ESCLARECIMENTOS
Serviços.
04.
E ESCLARECIMENTOS
23.2Cumprir
e fazer
cumprir
as normas e instruções editadas pelo Poder Público Municipal pertinentes ao objeto
22.0INTERPRETAÇÕES
– DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
desta licitação;

23.3- Será da Licitante vencedora a inteira e total responsabilidade civil ou penal nos casos de acidentes causados por
motivos de ordem técnica e operacional, bem como pelo descumprimento de compromissos assumidos com terceiros;
23.4- Deverão ser obedecidas as normas da ABNT aplicáveis à execução do objeto;
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

23.5- Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto
do contrato por sua conta, na forma do Artigo 75 da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
04. INTERPRETAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

23.6- Como condição para emissão da “Nota de Empenho”, o licitante vencedor deverá estar com a documentação
obrigatória válida perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);
23.7- Se as certidões referidas na fase de habilitação não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será
retomada e os demais licitantes chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas
ofertas, observado que a Comissão de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis;
23.8 - Apresentar ART-Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução da Obra, junto ao CREA - Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, até 30 (trinta) dias após a ordem de serviço;
23.9- Prestar os serviços nos prazos que serão estabelecidos pela contratante, solicitados através da ordem de serviço,
acompanhado de Nota Fiscal com especificação e quantidade rigorosamente idêntica ao discriminado neste edital;
23.10 - O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços prestados, deverá ser retido na fonte
pagadora (Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças), por se tratar de responsabilidade tributária na forma
da Lei 394/97 e suas alterações posteriores, na ocasião do pagamento da fatura;
23.11- Para pagamento do ISS, prevalecerá o local da prestação dos serviços;
23.12- Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção da obra
e/ou serviço contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
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23.13- Se, a qualquer tempo, vier a ser constatado que a prestação dos serviços foi em desacordo com as
especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao Município de Morpará - BA, o
reparo dos equipamentos e estruturas ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira responsabilidade do
fornecedor, nos termos da Lei pertinente.
(Artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93)
24.1- O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas,
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei n° 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
24.2- Quanto ao Prazo de Execução da Obra:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução
total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
24.3 - Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do
objeto adjudicado, a Prefeitura Municipal de Morpará - BA poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar à contratada
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;
24.4 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:
24.4.1 - multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
24.4.2 - suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE
MORPARÁ, por prazo de até 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública;
24.5 - A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até dois anos e, sem prejuízo da ação penal
correspondente na forma da lei;
24.6 - A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber
desta Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua última intimação, para efetuar o
pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão
competente para que seja inscrita na Dívida Ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança
judicial da multa;
24.7 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
prejuízos que seu ato punível venha causar ao órgão;
24.8 - Somente será concedida prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, no todo ou em parte, caso a
empresa efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato superveniente imprevisível ou de difícil
previsão, impeditivo da execução no prazo estipulado na proposta.
25.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS
(Art.
§ 3º e Artigo
65, §1º da Lei nº 8.666/93)
22.0 –43,
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

22.0 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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25.1- É facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar no ato da sessão pública.
25. 2- A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
25.3 - A anulação do procedimento induz à do contrato e nota de empenho;
25.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
25.5 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e o Município de
Morpará, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
25.6 - Será obrigatória a presença do licitante ou de seu representante legal, por si ou procurador legalmente
constituído para este fim específico, em todas as sessões desta licitação, mesmo que este venha a ser descredenciado.
25.7- Após a homologação do procedimento do Certame e de seu resultado, o licitante vencedor, será convocado, por
escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual na forma da minuta apresentada no
Anexo XIII, adaptado à proposta vencedora.
25.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será designada para o dia, hora e local definido e novamente publicada na Imprensa Oficial.
25.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Morpará BA.
25.10 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão.
25.11- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização
da sessão pública.
25.12- As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
25.13- Se a licitante vencedora deixar de executar os serviços dentro do prazo estabelecido e sem justificativa por
escrito aceita pela Contratante sujeitar-se-á às penalidades deste Edital, observado o direito à ampla defesa.
25.14- A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a licitante que for
declarada inidônea na área da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal.
25.15- A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisão do Contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
25.16- A licitante contratada será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, mesmo que haja a fiscalização ou o acompanhamento pelas contratantes.
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25.17 - A Comissão Permanente de Licitações poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem direito à
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso comprove qualquer fato superveniente
só conhecido após julgamento, que desabone a idoneidade financeira, capacidade técnica ou administrativa desse
proponente.
25.18 - A Comissão Permanente de Licitações poderá recorrer a setores técnicos internos e externos, a fim de obter
parecer que possibilite melhor julgamento das propostas.
25.19 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativa a
esta licitação.
25.20- A participação nesta licitação implica na aceitação, plena e irrevogável, deste edital e seus anexos, além das
normas referentes ao Código de Defesa do Consumidor.
25.21- São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou dificultem
a execução e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o licitante visite e examine o local das obras e cercanias
obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para a
elaboração de sua proposta e eventual celebração do Contrato. Todos os custos associados à visita ao local das
obras serão arcados integralmente pelos próprios licitantes.
25.22- A Comissão Permanente de Licitações, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais, observadas na documentação e propostas apresentadas pelas licitantes, passíveis de serem sanadas, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura e o caráter competitivo da licitação.
25.23- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus
Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Morpará, situada na Avenida Rui Barbosa, 420, Centro – Morpará - Bahia, das 08:00 às 12:00h, e demais dúvidas pelo
telefone: (77) 3663 – 2168 / 2183, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da Sessão.
25.23.1- Não sendo feito nesse prazo, fica estabelecido que a licitante está de pleno acordo com os itens contidos
neste Edital e que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das
propostas, não cabendo ao licitante o direito de qualquer reclamação posterior.
25.24 - De conformidade com o expresso no Parágrafo Único do Artigo 38, Lei Nº 8.666/93, o modelo deste edital foi
submetido e aprovado pela Procuradoria Geral de Morpará, através de Parecer Prévio juntado ao Processo.
25.25- As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado,
conforme art. 73, I, “a” da Lei N° 8.666/93.
25.26- As obras/serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 50 (cinqüenta) dias,
ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme art. 73, I, “b” da Lei N° 8.666/93,
observado o disposto no art. 69 desta Lei.
25.27 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
25.28 - Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada
e se em dinheiro, nos termos da Lei.
25.29 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Recebimento Definitivo da
obra.
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25.30 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas,
ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, e caso persista o interesse da Prefeitura Municipal de Morpará - BA, poderá ser
solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes habilitadas, por igual prazo, no mínimo.
25.31 - Decorridos 60 (sessenta) dias corridos da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem
solicitação ou à convocação para a continuidade do procedimento licitatório, as licitantes ficam liberadas dos
compromissos assumidos.
25.32 - A licitante deverá empregar residentes do Município onde a obra será executada, em pelo menos 10% (dez por
cento) da mão de obra total necessária, em obediência ao inciso IV, do art. 12, da Lei nº 8.666/93.
25.33 - A homologação do resultado desta licitação não gerará direito à contratação do vencedor.
25.34 - Aos casos omissos aplicam-se às disposições constantes da Lei nº 8.666/93;
25.35 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado
pela COMISSÃO, sob pena de desclassificação/inabilitação.
25.36 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio de
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa Oficial.
25.37 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado que possa, ainda
que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as licitantes.
25.38 - São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO
ANEXO II MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV – BDI
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO VII – MODELO DE DECALRAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, NEM SERVIDOR PÚBLICO
ANEXO IX – MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
ANEXO XIII MINUTA DE CONTRATO
ANEXO XIV – RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL
Morpará-BA, 29 de julho de 2022

SIRLEY NOVAES BARRETO
Prefeito de Morpará – BA.
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ANEXO I
PROJETO BÁSICO
LICITAÇÃO / MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
EXECUÇÃO INDIRETA / EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E
SERVIÇOS PÚBLICOS.
1. OBJETO:
Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de obra para
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DA RUA PRESIDENTE KENNEDY
E TRAVESSA PRESIDENTE KENNEDY, deste Município de Morpará – Bahia.
Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela CONTRATANTE no Edital, ou durante o decorrer
dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem necessários à perfeita execução dos serviços, os quais deverão
ser avaliados na elaboração das composições de preço da PROPONENTE, não cabendo alegação de insuficiência ou
desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas e em seus anexos. Qualquer inobservância
desta obrigatoriedade implicará sua correção pela CONTRATADA sem quaisquer ônus para o Município, bem como
na eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.
2. FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Ao caso em comento, aplica-se o quanto preconizado na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.
3. FONTE DE RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade: 02.09.000 SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO. URBANO E SEV. PUBLICOS.
Projeto / Atividade: 15.451.010.1030 Pavimentação das Vias Públicas
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações.
Fonte: 0100 – 9124
4. DA NECESSIDADE E DA ESSENCIALIDADE DA CONTRATAÇÃO
A execução desta obra visa a implantação de pavimentação em bloco Intertravado pelo método convencional, em
algumas ruas da sede do Município de Morpará, sendo a Rua Presidente Kennedy a principal inclusa, a qual dar acesso
à estação de tratamento de água e interligada à Praça São Pedro no cetro da cidade, facilitando o trânsito de veículos
e pedestres pelas artérias a serem beneficiadas, facilitando o acesso dos transeuntes moradores da rua beneficiadas
que se deslocam para o cento da cidade e para outros bairros de Morpará.
A implantação da infraestrutura proposta trará conforto, comodidade e bem-estar aos moradores de todos estes bairros,
sanando o acúmulo de água e lamaçal, facilitando o percurso das pessoas para ir a Escola, hospital, mercado e demais
necessidades diárias; além de melhoramento das condições de tráfego. A melhoria considerável das áreas
beneficiadas visa também proporcionar um maior desenvolvimento econômico e social dos Bairros, uma vez que as
intervenções da gestão pública em infraestrutura permitirão acesso de qualidade a bens aos serviços relacionados à
saúde, educação e transporte, para que ocorra a expansão do desenvolvimento do Município de Morpará.
O Município tem um povo humilde que luta para viver bem, banhado pelo Rio São Francisco, cidade pacata,
acolhedora, situada na Região Oeste onde esta obra irá alterar a vida de muitos moradores, diminuindo a poeira em
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dias de estiagem e oferecendo maior conforto de locomoção principalmente em período chuvoso, o que resultará em
maior bem-estar, saúde, tranquilidade aos moradores Morparaenses.
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS:
5.1. As especificações técnicas, gerais e especificas referem-se à execução da PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO
INTERTRAVADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY E TRAVESSA PRESIDENTE KENNEDY e demais travessas
contidas no projeto.
6. DOS SERVIÇOS INICIAIS
PLACA DA OBRA
Será fixada uma placa no início da obra no padrão exigido pela Prefeitura Municipal, com dimensões de 3,00x2,00 m.
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total.
Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto
com as reais condições encontradas no local.
A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará, para o executante, obrigação de proceder por sua conta
e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da
fiscalização, ficando, além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo
com o Contrato.
Nos locais onde a linha do terreno não coincidir com o greide de projeto, haverá a necessidade de corte e aterro, que
será executada com as cotas de projeto presentes nos perfis longitudinais. O quantitativo de bota-fora deverá ser
disposto em locais que minimizem os impactos ambientais.
7. TERRAPLANAGEM
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL (CORTE)
Todo corte no subleito deverá ser executado conforme as especificações do greide de projeto, presente em arquivo
anexo.
A partir da identificação dos trechos que deverão ser escavados, se inicia o processo de execução com o uso de trator
esteira, até que se obtenha a cota determinada em projeto.
Nos locais em que a linha do terreno coincida com o greide projetado, consequentemente, esse processo não se fará
necessário.
O material de escavação não poderá ser disposto próximo da crista de taludes, o mesmo deverá ser transportado até
área de estocagem definida de forma a evitar risco de instabilidade dos mesmos.
O material proveniente da limpeza e área de corte irá para o bota-fora, dentro dos limites do terreno até 50 metros de
distância do local a ser cortado. Este material, futuramente poderá ser aproveitado, desde que apresente
características uniformes e qualidade adequada e específica do seu uso.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO
O aterro, cuja execução utilizará os materiais provenientes do corte (tendo ele as propriedades necessárias), devem
estar devidamente tratados em termos de desmatamento, destocamento e remoção do entulho e obstruções outras e,
assim, em condições de receber as correspondentes deposições dos materiais provenientes do corte em foco.
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A superfície a ser aterrada, deverá ser previamente escarificada até uma profundidade máxima de 30cm para garantir
a aderência do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo.
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.
O corpo do aterro será compactado em camadas, nunca superior a 15 cm, observando-se a umidade do solo com
tolerância de mais ou menos 3% da umidade ótima do material empregado. A energia de compactação utilizada será
a normal, não podendo ser inferior a 100% do P.N.
Não deverão ser lançados aterros sobre solos orgânicos moles (turfosos ou não) terrenos encharcados (c/ água livre),
lixo, etc.
Nos locais em que a linha do terreno coincida com a o greide projetado, consequentemente, esse processo não se fará
necessário.
CARGA E DESCARGA
O volume de material excedente proveniente do corte de subleito, ou seja, o material que não será aproveitado no
aterro, será carregado em caminhões basculantes com capacidade de 10m³, por carga, incluindo as manobras
necessárias para otimizar o carregamento do material.
Devido ao empolamento estimou-se um volume extra de 20% do escavado.
A descarga será realizada em local de bota-fora licenciado e aprovado pela fiscalização.
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
Todo o material residual e não aproveitado, será transportado em caminhões basculantes de 10m³, por carga, para
local de bota-fora licenciado e com distância média 15Km do local da obra.
8. PAVIMENTAÇÃO
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
A operação de regularização do subleito se dará dentro da faixa de domínio da via, respeitando-se os limites do
estaqueamento e offsets, e com observação às premissas dispostas na NORMA DNIT 137/2010- ES Pavimentação –
Regularização do subleito - Especificação de serviço.
A regularização e compactação alcança até 20 cm de espessura para cortes ou aterros no subleito já existente.
Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da regularização
do subleito, de acordo com as especificações de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT
107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES.
Não deve ser permitida a execução dos serviços em dias de chuva.
Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se proceder
à escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação
e acabamento.
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES
A camada de base será obtida mediante a utilização de BGS (brita graduada simples) submetido a adequado processo
de cura e devidamente compactada, sua espessura não deverá ser inferior à 15cm.
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Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem da rocha sã, devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e
duráveis, livres do excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como
quaisquer outras substâncias ou contaminações prejudiciais.
Suas partículas individuais devem ser resistentes e apresentar as características seguintes:
 Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 55% (ABNT-NBR 6465);
 Índice de forma deverá ser igual ou inferior a 20% (ARTERIS D-4791);
 Equivalente de areia da mistura igual ou superior a 30% (ABNT-NBR 12052).
A mistura de agregados para a sub-base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da estrada e a
camada deverá ser espalhada de forma única.
Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar
a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade
constante de no máximo +1 ou no mínimo –2 pontos percentuais em relação à umidade ótima.
A compactação será iniciada nas bordas do pavimento. As passagens seguintes do compactador recobrirão, no
mínimo, 30 cm da largura da faixa anteriormente compactada.
O transporte do material, que será utilizado para execução da base na pavimentação, deverá ser realizado com um
caminhão basculante na pedreira mais próxima, como consta na planilha orçamentária.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
Os blocos a serem empregados serão de concreto vibro-prensado, com resistência final a compressão e abrasão de
no mínimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas dimensões de 20cm X 10cm, e=10cm, conforme projeto.
O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também
deverão ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto. Para evitar irregularidades nas
superfícies, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos.
O assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de brita graduada simples de 10cm
e camada de assentamento com espessura de 5cm.
O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável pelo rejunte e nova
compactação, cuidando para que os vão entre as peças sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia deverá ser
eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços estiverem
completos.
CINTA PARA CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Será executada cinta para confinamento e proteção de pavimentação com a utilização de mini-guia, rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme indicação em projeto.
SARJETA
A sarjeta deve ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação que envolva atividades na faixa
anexa e deverá ser moldada in loco.
O preparo e a regularização da superfície de assentamento são executados com operação manual envolvendo cortes,
aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para o dispositivo.
A superfície de assentamento deve ser firme e bem desempenada. Para marcação das sarjetas, utilizar gabaritos
constituídos de guias de madeiras servindo de referência para a concretagem, cuja seção transversal corresponde as
dimensões e forma de cada dispositivo, espaçando estes gabaritos em 2 m no máximo. Especial atenção deve ser
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dada a uniformidade da escavação entre guias, de forma a garantir igual espessura do revestimento em qualquer
seção.
A concretagem deverá respeitar o plano executivo, prevendo lançamento em panos alternados. O espalhamento e
acabamento do concreto será feito com apoio da régua de desempeno no próprio concreto dos panos adjacentes.
Executar junta de dilatação a cada 12 metros, preenchida com cimento asfáltico aquecido, de modo a obter a fluidez
necessária para aplicação, por escoamento na junta. O concreto deverá ter FCK mínimo de 15 Mpa
MEIO-FIO (GUIA)
Será executado meio fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura) e deve ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.
O Meio Fio deverá possuir resistência (Fck mínimo de 250 Kgf/cm²).
A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o alinhamento e indicações do
projeto.
O meio fio será em concreto simples resistência mínima à compressão 20 Mpa com seção trapezoidal nas dimensões:
Comprimento (C) = 1,00m, Largura da face superior (Ls) = 0,13m, Largura da face inferior (Li) = 0,15m e Altura (A) =
0,30m.
O meio- fio será assentado na forma convencional devendo a sua altura livre não ultrapassar a parte superior do bloco
intertravado. As guias de concreto deverão obedecer às normas emitidas pela Associação Brasileira de Cimento
Portland (A.B.C.P.).
Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo da vala, depois de aberta, deverá ser regularizado com
uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por intermédio de maço em camada de 10 cm de
concreto magro, sobre os quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível
previstos no projeto.
Após assentamento, as guias deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com dosagem em volume
de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer a especificação da ABNT-ES-1. A
areia deve ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis de preferência silicosas, isenta de torrões de terra ou
de outras matérias estranhas e ter diâmetro máximo igual a 4,8mm. Será tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento
e perfis estabelecidos no projeto.
CALÇADA
A calçada deverá ser executada sobre o terreno natural nivelado e compactado com soquete manual, após esse
procedimento de preparação do solo, deverá ser instalada a lona plástica (e=150micra) e a tela de aço soldada
nervurada (ca-60, q-196), para que em seguida seja lançada a camada de concreto com resistência característica de
20 Mpa (Brita 0) e espessura de 8,0cm.
O adensamento do concreto será por vibração superficial por placa vibradora, régua vibratória ou ainda vibrador de
imersão conforme as circunstâncias exigirem. A remoção de “formas de junta” em madeira, onde especificado deve
ocorrer no mínimo 48 h após o lançamento do concreto.
Para aumentar a rugosidade do pavimento, deverá ser realizada uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista, com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação.
A largura do passeio é indicada na planta de Pavimentação e deve ser mantido caimento com sentido perpendicular à
via com inclinação de 2,0%.
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PISO PODOTÁTIL
A instalação da sinalização tátil no piso deverá atender a NBR-9050 e indicações do projeto, composta pelos tipos de
piso alerta e direcional, ambos devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, na calçada ela deve ser integrada
ao piso existente e não deve haver desnível.
A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento e a direcional deve ser
instalada no sentido do deslocamento.
O piso é especificado por ladrilho hidráulico, nas dimensões de 30 x 30cm, espessura de 2,0cm, amarelo assentado
com argamassa industrializada AC-II.
RAMPA EM CONCRETO
A rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, sendo executada em
concreto de 20Mpa, espessura de 8,00cm e com o mesmo material da calçada.
As dimensões são especificadas em projeto de detalhes, o modelo é do tipo horizontal com rebaixamento total da
plataforma principal e rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.
9. SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
O projeto de sinalização horizontal e vertical das ruas foi elaborado de acordo com as Instruções do Manual Brasileiro
de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.
A Sinalização Horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no pavimento
e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de
regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição).
A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma duração mínima de 2 anos, para proporcionar
melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro
PRE-MIX e DROP-ON.
Procedimentos executivos:


A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que
possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;



Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto;



Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva,
com umidade relativa do ar máxima de 90%, e quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e
40º C.

LOMBADA DE BORRACHA
A Lombada de borracha deverá ter 7,5 cm de altura e 40 cm de largura. A ondulação transversal é indicada para reduzir
a velocidade de veículos em vias com trânsito constante de pedestres.
A instalação deverá ser feita seguindo o seguinte processo:
1º. Montar os módulos na superfície a ser instalada, intercalando uma peça de cor preta e uma peça de cor amarela
2º. Com uma furadeira, furar a superfície utilizando os buracos da própria lombada como referência, na medida total
do parafuso (3/8);
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3º. Após todos furos serem realizados adicionar as buchas aos respectivos lugares, alinhar as peças da lombada, e
adicionar os parafusos;
4º. Com uma chave de boca apertar todos parafusos até que eles estejam devidamente travados e fixados e pronto.
Características:
 Lombada modulada de borracha de alta performance;
 Sistema modular;
 Dimensões do módulo: Comprimento: 50 cm / Largura: 40 cm / Altura: 7,5 cm;
 Dimensões do acabamento lateral: Comprimento: 25 cm / Largura: 40 cm / Altura: 7,5 cm;
 Peso por módulo: 6,5 kg;
 Peso por acabamento: 2,3 kg;
 Fixação: Parafuso sextavado 3/8 x 100 - Arruela lisa 3/8 x 24 x 2.00 - Bucha 12mm nylon p/ parafuso 3/8;
FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
A proposta de instalação de Faixas Elevadas de Travessia de pedestres se deu pelanecessidade de melhoria das
condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres nas vias públicas, além de,
propiciar aos condutores maior visibilidade da travessia de pedestres.
A faixa elevada para travessia de pedestres deve apresentar as seguintes dimensões:
 Comprimento da plataforma: igual à largura da pista, garantidas a drenagem superficial;
 Largura da plataforma: igual a 5,00 m, garantidas às condições de drenagem superficial;
 Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma e sua largura deve ser igual a 1,50 m;
 Altura: deve ser igual à altura da calçada desde que não ultrapasse 15 cm
A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as seguintes recomendações:
 Fôrmas: Elementos montados na obra para delimitar a fundição do concreto, dando formas aos elementos.
Deverá ser em madeira e executadas meia pista por vez, assim não obstruirá o trafego de veículos;
 Armadura: Conjunto de barras de aço, em forma de malha, que ficarão dentro do concreto armado para dar
rigidez as elevadas. Serão de ferro 12.5 mm montadas em forma de malha com espaçamento de 15 cm cada;
 Concreto: Para a construção das elevadas deverá ser utilizado concreto usinado, com no mínimo fck = 30
MPa de resistência. O concreto deverá ser lançado nas formas já montadas, vibrado e acabado. Somente
deverá ser desformado quando curado.
 Sinalização horizontal: Pintura com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.
Deverá ser aplicado nas rampas de acesso da elevada, conforme delimita os anexos da Resolução n.º
195/2014 do CONTRAN, em forma de triângulos na cor branca.
Deverá ser aplicado no patamar da elevada, faixa de pedestres, conforme orientação do Volume IV –
Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.
Deverá ser aplicado antes da elevada, faixa de retenção, conforme orientação do Volume IV – Sinalização
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.
SINALIZAÇÃO VERTICAL
A Sinalização Vertical será efetuada de acordo com os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização,
dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, através do
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, aprovado pela Resolução do CONTRAN N°180, de 26 de agosto de
2005.
O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25 mm, conforme
especificações da NBR 11904 - Placas de aço para sinalização viária.
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As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna.
Para a refletorização, são utilizados:

Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;

Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo;

Símbolo e fundo em material refletivo.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou
deslocamento da mesma.
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob
a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada,
evitando que sejam giradas ou deslocadas. O posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado
direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar. As placas de sinalização devem ser colocadas
na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado
externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo
especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa
10. LIMPEZA
A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado
conforme indicação e em perfeitas condições de utilização. A obra será considerada concluída após a fiscalização e
emissão do termo de recebimento pela Fiscalização
11.VIGENCIA DO CONTRATO:
11.1. O prazo para a conclusão do objeto deste Projeto básico será 4 (quatro) meses, contados a partir da data de
assinatura do Contrato.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
12.1. Caberá à Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos – SEINFRA:
12.2. Permitir o livre acesso dos empregados da LICITANTE vencedora ao local da obra;
12.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável
Técnico da LICITANTE vencedora;
12.4. Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua unidade fiscalizadora;
12.5. Autorizar quaisquer serviços pertinentes às obras, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante
orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS do Município de
Morpará, desde que comprovada à necessidade deles;
12.6. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes no
Edital;
12.7. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no Edital;
12.8. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes por intermédio da SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia
da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA do Município de Morpará-Bahia.
12.9. Manter entendimentos com os órgãos públicos pertinentes que se fizerem necessários, para eliminação das
interferências às obras, a título de auxiliar a CONTRATADA.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
13.1. Caberá à CONTRATADA:
13.2. Ser responsável, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da construção,
tais como:
a) Salários;
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b) Seguros de acidente;
c) Taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações;
e) Vales-refeições;
f) Vales-transportes;
g) Outras obrigações que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
13.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares emitidas pela
SEINFRA;
13.4. Responder pelos danos causados diretamente à SEINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução das obras, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à FISCALIZAÇÃO;
13.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da SEINFRA, quando
esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução das obras;
13.6. Será de responsabilidade a eventual destruição ou danificação da obra em construção, até a aceitação definitiva
da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços
contratados, ainda que ocorridos em via pública;
13.7. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, praticada por seus empregados na obra ou
no recinto da SEINFRA.
13.8. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade
de todas as estruturas da construção a executar;
13.9. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços;
13.10. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA, formular imediata comunicação escrita à SEINFRA de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras;
13.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços
efetuados referentes às obras em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.
13.12. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução das obras no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente;
13.13. Conservar os locais da construção das obras limpos, durante todo o período de execução, especialmente ao
seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todos os materiais que sobrarem, depositando-os em locais
apropriados de forma que a obra esteja sempre acessível à FISCALIZAÇÃO;
13.14. Permitir, aos técnicos do Setor de Obras Públicas da SEINFRA e àqueles a quem a mesma formalmente indicar,
o acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com as
obras;
13.15. Comunicar à SEINFRA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que
julgar necessários.
13.16. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela
SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ e pelos atrasos
acarretados por essa rejeição;
13.17. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios,
testes ou provas necessárias, inclusive, os, mal executados;
13.18. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado de
similaridade de desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações
Técnicas, sempre que a FISCALIZAÇÃO da SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORPARÁ julgarem necessário;
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13.19. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado de
procedência da madeira e da licença da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, para o asfalto, quando do uso
destes materiais nas obras;
13.20. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente
paga, no CREA/BA, do executor da obra, entregando uma via à SEINFRA.
13.21. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a
SEINFRA, quando solicitado;
13.22. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a
prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;
13.23. Submeter à aprovação da SEINFRA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade
técnica do responsável técnico, conforme exigências constantes no Edital, que, porventura, venha a substituir o
profissional originalmente indicado;
13.24. Submeter à SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ, sempre
que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.
11.22. Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da
data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão de obra e substituição de peças ou
materiais, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário;
13.23. Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Lei nº 5.406/2002;
13.24. Durante o período de garantia de que tratam os itens acima, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Administração Pública Estadual, atender
aos chamados pela SEINFRA no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da comunicação oficial.
13.25. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, provenientes da obra;
13.26. Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de água, gás ou energia ou qualquer
interferência, que porventura exista no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as instruções
do item específico;
13.27. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho;
13.28. Manter, durante toda a execução das obras, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Concorrência;
13.29. A CONTRATADA deverá apresentar declaração que indicará, por ocasião da assinatura do contrato, um
profissional de engenharia, do seu quadro técnico, legalmente habilitado no exercício da profissão, como Supervisor
de Obras, que deverá participar de reuniões semanais ou quinzenais para prestar esclarecimentos relativos ao
acompanhamento dos projetos e execução dos serviços.
13.30. A CONTRATADA, antes do início das obras, deverá solicitar a licença de construção junto a Prefeitura do
Município de Morpará, licença ambiental e aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, apresentando os
documentos comprobatórios a SEINFRA do Município de Morpará.
13.31. PLANO DE TRABALHO:
a) A CONTRATADA deverá apresentar PLANO DE TRABALHO, que consiste na descrição detalhada do que se
pretende implantar no empreendimento, incluindo a localização da área, descrição da infraestrutura de acesso e
aspectos ambientais. Este deve estar de acordo com o PLANO DE TRABALHO do Projeto da Obra.
13.32. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:
a) Deverá ser descrita a metodologia que será aplicada para a execução dos serviços. Deverão ser relacionados os
recursos materiais que a empresa mobilizará para realizar os serviços, indicando instalações físicas, equipamentos,
recursos humanos e maquinários.
14. DAS SANÇÕES
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A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no edital, bem como no termo de contrato,
em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e
o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s)
ensejar (em), a saber:
14.1. Advertência;
14.2. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de atraso, caso não dê início aos
serviços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data de emissão termo de “Autorização de Início dos Serviços”;
14.3. Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de excesso que venha ocorrer no prazo
previsto para a conclusão do serviço;
14.4. Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorrência de inexecução
parcial do contrato;
14.5. Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada ocorrência de inexecução total do
contrato;
14.6. Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação
das demais penalidades estabelecidas nesta cláusula, que terá caráter disciplinador do processo de licitação, cujo não
pagamento poderá ensejar cobrança judicial e impedimento para contratar com a Administração pelo período de até
02(dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
14.7. Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de inexecução parcial ou total das
condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo
administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em);
14.8. Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, no que couber.
15. ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA
Para efeito do art. 40, §2º, II, da Lei nº 8.666/93, o orçamento estimado em planilha de quantitativo e preços unitários,
tem o valor global de R$ 447.993,73 (Quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e
setenta e três centavos), conforme anexo do edital.
15. OBSERVAÇÕES
11.1. Os arquivos correspondentes à obra ora licitada, tais como PLANTAS, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS,
GEOMÉTRICO E DRENAGEM, LAYOUT E SINALIZAÇÃO, MAPAS DE RUAS, LOCALIZAÇÃO, RELATÓRIOS
FOTOGRÁFICOS dentre outros documentos de engenharia, estão disponíveis através de gravação em meio
magnético, por conta da extensão dos arquivos e poderá, se necessário ser solicitado pela proponente.
Morpará – Estado da Bahia, 29 de julho de 2022.

SIRLEY NOVAES BARRETO
Prefeito de Morpará – BA
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ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVOE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA
PRESIDENTE

KENNEDY

E

TRAVESSA

PRESIDENTE KENNEDY, MORPARÁ - BA.

ABRIL/2022
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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo estabelece os critérios para a execução das obras relativas à pavimentação da Rua
Presidente Kennedy e Travessa Presidente Kennedy cujo objetivo émelhorar o traçado viário existente, facilitar a
locomoção na região e promover as condições de escoamento das águas pluviais, melhorando as condições de
vida da população em todo o munícipio
A administração da obra deverá ser exercida por Engenheiro ou Arquiteto de comprovada experiência em obras
similares.

2. SERVIÇOS INICIAIS

PLACA DA OBRA
Será fixada uma placa no início da obra no padrão exigido pela Prefeitura Municipal, com dimensões de 3,00x2,00
m.
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total.
Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no
projeto com as reais condições encontradas no local.
A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará, para o executante, obrigação de proceder por sua
conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a
juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso
particular, de acordo com o Contrato.
Nos locais onde a linha do terreno não coincidir com o greide de projeto, haverá a necessidade de corte e aterro,
que será executada com as cotas de projeto presentes nos perfis longitudinais. O quantitativo de bota-fora deverá
ser disposto em locais que minimizem os impactos ambientais.
3. TERRAPLANAGEM

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL (CORTE)
Todo corte no subleito deverá ser executado conforme as especificações do greide de projeto, presente em arquivo
anexo.
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A partir da identificação dos trechos que deverão ser escavados, se inicia o processo de execução com o uso de
trator esteira, até que se obtenha a cota determinada em projeto.
Nos locais em que a linha do terreno coincida com o greide projetado, consequentemente, esse processo não se
fará necessário.
O material de escavação não poderá ser disposto próximo da crista de taludes, o mesmo deverá ser transportado
até área de estocagem definida de forma a evitar risco de instabilidade dos mesmos.
O material proveniente da limpeza e área de corte irá para o bota-fora, dentro dos limites do terreno até 50 metros
de distância do local a ser cortado. Este material, futuramente poderá ser aproveitado, desde que apresente
características uniformes e qualidade adequada e específica do seu uso.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO
O aterro, cuja execução utilizará os materiais provenientes do corte (tendo ele as propriedades necessárias), devem
estar devidamente tratados em termos de desmatamento, destocamento e remoção do entulho e obstruções outras
e, assim, em condições de receber as correspondentes deposições dos materiais provenientes do corte em foco.
A superfície a ser aterrada, deverá ser previamente escarificada até uma profundidade máxima de 30cm para
garantir a aderência do corpo do aterro ao terreno natural e a homogeneidade do mesmo.
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 seuumedecimento e compactação.
O corpo do aterro será compactado em camadas, nunca superior a 15 cm, observando-sea umidade do solo com
tolerância de mais ou menos 3% da umidade ótima do material empregado. A energia de compactação utilizada
será a normal, não podendo ser inferior a 100% do P.N.
Não deverão ser lançados aterros sobre solos orgânicos moles (turfosos ou não) terrenos encharcados (c/ água
livre), lixo, etc.
Nos locais em que a linha do terreno coincida com a o greide projetado, consequentemente, esse processo não se
fará necessário.
CARGA E DESCARGA
O volume de material excedente proveniente do corte de subleito, ou seja, o material que não será aproveitado no
aterro, será carregado em caminhões basculantes com
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capacidade de 10m³, por carga, incluindo as manobras necessárias para otimizar ocarregamento do material.
Devido ao empolamento estimou-se um volume extra de 20% do escavado.
A descarga será realizada em local de bota-fora licenciado e aprovado pela fiscalização.
TRANSPORTE DE BOTA-FORA
Todo o material residual e não aproveitado, será transportado em caminhões basculantes de 10m³, por carga, para
local de bota-fora licenciado e com distância média 15Km dolocal da obra.
4. PAVIMENTAÇÃO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
A operação de regularização do subleito se dará dentro da faixa de domínio da via, respeitando-se os limites do
estaqueamento e offsets, e com observação às premissas dispostas na NORMA DNIT 137/2010- ES Pavimentação
– Regularização do subleito - Especificação de serviço.
A regularização e compactação alcança até 20 cm de espessura para cortes ou aterros no subleito já existente.
Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à execução da
regularização do subleito, de acordo com as especificações de terraplenagem DNIT 105/2009- ES, DNIT 106/2009ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES.
Não deve ser permitida a execução dos serviços em dias de chuva.
Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se
proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem,
compactação e acabamento.
SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES
A camada de base será obtida mediante a utilização de BGS (brita graduada simples) submetido a adequado
processo de cura e devidamente compactada, sua espessura não deverá ser inferior à 10cm.
Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem da rocha sã, devem constituir-se por fragmentos duros, limpos
e duráveis, livres do excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como
quaisquer outras substâncias ou contaminações prejudiciais.
Suas partículas individuais devem ser resistentes e apresentar as característicasseguintes:
 Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 55% (ABNT-NBR 6465);
 Índice de forma deverá ser igual ou inferior a 20% (ARTERIS D-4791);
 Equivalente de areia da mistura igual ou superior a 30% (ABNT-NBR 12052).
A mistura de agregados para a sub-base deve apresentar-se uniforme quando distribuídano leito da estrada e a
camada deverá ser espalhada de forma única.
Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento apropriado. A fim de
facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de
umidade constante de no máximo +1 ou no mínimo –2 pontos percentuais em relação à umidade ótima.
A compactação será iniciada nas bordas do pavimento. As passagens seguintes do compactador recobrirão, no
mínimo, 30 cm da largura da faixa anteriormente compactada.
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O transporte do material, que será utilizado para execução da base na pavimentação, deverá ser realizado com um
caminhão basculante na pedreira mais próxima, como constana planilha orçamentária.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
Os blocos a serem empregados serão de concreto vibro-prensado, com resistência final a compressão e abrasão
de no mínimo 35Mpa, conforme normas da ABNT e nas dimensões de 20cm X 10cm, e=10cm, conforme projeto.
O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também
deverão ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto. Para evitar irregularidades nas
superfícies, não se deve transitarsobre a base antes do assentamento dos blocos.
O assentamento se dará sobre o solo nivelado e compactado, seguido de camada de brita graduada simples de
10cm e camada de assentamento com espessura de 5cm.
O acabamento será feito pela colocação de uma camada de areia fina (que será responsável pelo rejunte e nova
compactação, cuidando para que os vão entre as peças sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia deverá
ser eliminado por varrição. O trânsito sobre a pavimentação só poderá ser liberado quando todos os serviços
estiverem completos.
CINTA PARA CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Será executada cinta para confinamento e proteção de pavimentação com a utilização de mini-guia, rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme indicação em projeto.

SARJETA
A sarjeta deve ser iniciada após a conclusão de todas as operações de pavimentação que envolva atividades na
faixa anexa e deverá ser moldada in loco.
O preparo e a regularização da superfície de assentamento são executados com operação manual envolvendo
cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para o dispositivo.
A superfície de assentamento deve ser firme e bem desempenada. Para marcação das sarjetas, utilizar gabaritos
constituídos de guias de madeiras servindo de referência para a concretagem, cuja seção transversal corresponde
as dimensões e forma de cada dispositivo, espaçando estes gabaritos em 2 m no máximo. Especial atenção deve
ser dadaa uniformidade da escavação entre guias, de forma a garantir igual espessura do revestimento em qualquer
seção.
A concretagem deverá respeitar o plano executivo, prevendo lançamento em panos alternados. O espalhamento e
acabamento do concreto será feito com apoio da régua de desempeno no próprio concreto dos panos adjacentes.
Executar junta de dilatação a cada 12 metros, preenchida com cimento asfáltico aquecido, de modo a obter a fluidez
necessária para aplicação, por escoamento na junta. O concreto deverá ter FCK mínimo de 15 Mpa
MEIO-FIO (GUIA)
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Será executado meio fio de concreto pré-moldado dimensões 100x15x13x30cm(comprimento x base inferior x base
superior x altura) e deve ser rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4.
O Meio Fio deverá possuir resistência (Fck mínimo de 250 Kgf/cm²).
A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o alinhamento e indicações do
projeto.
O meio fio será em concreto simples resistência mínima à compressão 20 Mpa com seção trapezoidal nas
dimensões: Comprimento (C) = 1,00m, Largura da face superior (Ls) = 0,13m, Largura da face inferior (Li) = 0,15m
e Altura (A) = 0,30m.
O meio- fio será assentado na forma convencional devendo a sua altura livre não ultrapassar a parte superior do
paralelepipedo. As guias de concreto deverão obedecer às normas emitidas pela Associação Brasileira de Cimento
Portland (A.B.C.P.).
Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo da vala, depois de aberta, deverá ser regularizado
com uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por intermédio de maço em camada de 10 cm
de concreto magro, sobre os quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e
onível previstos no projeto.
Após assentamento, as guias deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com dosagem em volume
de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento deverá ser do tipo Portland e satisfazer a especificação da ABNT-ES-1.
A areia deve ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis de preferência silicosas, isenta de torrões de
terra oude outras matérias estranhas e ter diâmetro máximo igual a 4,8mm. Será tolerado até 20 mm de desvio no
alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.
CALÇADA
A calçada deverá ser executada sobre o terreno natural nivelado e compactado com soquete manual, após esse
procedimento de preparação do solo, deverá ser instalada a lona plástica (e=150micra) e a tela de aço soldada
nervurada (ca-60, q-196), para que emseguida seja lançada a camada de concreto com resistência característica
de 20 Mpa (Brita0) e espessura de 8,0cm.
O adensamento do concreto será por vibração superficial por placa vibradora, régua vibratória ou ainda vibrador de
imersão conforme as circunstâncias exigirem. A remoção de “formas de junta” em madeira, onde especificado deve
ocorrer no mínimo 48 h após o lançamento do concreto.
Para aumentar a rugosidade do pavimento, deverá ser realizada uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista, com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de
dilatação.
A largura do passeio é indicada na planta de Pavimentação e deve ser mantido caimento com sentido perpendicular
à via com inclinação de 2,0%.
PISO PODOTÁTIL
A instalação da sinalização tátil no piso deverá atender a NBR-9050 e indicações do projeto, composta pelos tipos
de piso alerta e direcional, ambos devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, na calçada ela deve ser
integrada ao piso existentee não deve haver desnível.
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A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento e a direcional deve
ser instalada no sentido do deslocamento.
O piso é especificado por ladrilho hidráulico, nas dimensões de 30 x 30cm, espessura de 2,0cm, amarelo assentado
com argamassa industrializada AC-II.
RAMPA EM CONCRETO
A rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, sendo executada em
concreto de 20Mpa, espessura de 8,00cm e com o mesmo material da calçada.
As dimensões são especificadas em projeto de detalhes, o modelo é do tipo horizontal comrebaixamento total da
plataforma principal e rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.
5. SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
O projeto de sinalização horizontal e vertical das ruas foi elaborado de acordo com as Instruções do Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.
A Sinalização Horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares implantados no
pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos de tráfego, suplementar a sinalização vertical,
principalmente de regulamentação e de advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação
(proibição).
A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma duração mínima de 2 anos, para proporcionar
melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquiriremretrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro
PRE-MIX e DROP-ON.
Procedimentos executivos:
 A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer outro material que
possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento;
 Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto;
 Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, sem ventos excessivos, sem neblina, sem
chuva, com umidade relativa do ar máxima de 90%, e quando a temperatura da superfície da via estiver
entre 5º C e 40º C.
LOMBADA DE BORRACHA
A Lombada de borracha deverá ter 7,5 cm de altura e 40 cm de largura. A ondulação transversal é indicada para
reduzir a velocidade de veículos em vias com trânsito constante de pedestres.
A instalação deverá ser feita seguindo o seguinte processo:
1º. Montar os módulos na superfície a ser instalada, intercalando uma peça de cor preta e uma peça de cor
amarela;
41

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

2º. Com uma furadeira, furar a superfície utilizando os buracos da própria lombadacomo referência, na medida
total do parafuso (3/8);
3º. Após todos furos serem realizados adicionar as buchas aos respectivos lugares,alinhar as peças da lombada,
e adicionar os parafusos;
4º. Com uma chave de boca apertar todos parafusos até que eles estejam devidamentetravados e fixados e
pronto.
Características:
 Lombada modulada de borracha de alta performance;
 Sistema modular;
 Dimensões do módulo: Comprimento: 50 cm / Largura: 40 cm / Altura: 7,5 cm;
 Dimensões do acabamento lateral: Comprimento: 25 cm / Largura: 40 cm /Altura: 7,5 cm;
 Peso por módulo: 6,5 kg;
 Peso por acabamento: 2,3 kg;
 Fixação: Parafuso sextavado 3/8 x 100 - Arruela lisa 3/8 x 24 x 2.00 - Bucha 12mmnylon p/ parafuso 3/8;

FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES
A proposta de instalação de Faixas Elevadas de Travessia de pedestres se deu pela necessidade de melhoria das
condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres nas vias públicas, além
de, propiciar aos condutores maior visibilidade da travessia de pedestres.
A faixa elevada para travessia de pedestres deve apresentar as seguintes dimensões:


Comprimento da plataforma: igual à largura da pista, garantidas a drenagemsuperficial;



Largura da plataforma: igual a 5,00 m, garantidas às condições de drenagemsuperficial;



Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma e sua largura deveser igual a 1,50 m;
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Altura: deve ser igual à altura da calçada desde que não ultrapasse 15 cm;

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as seguintes recomendações:


Fôrmas: Elementos montados na obra para delimitar a fundição do concreto, dando formas aos elementos.
Deverá ser em madeira e executadas meia pista por vez, assim não obstruirá o trafego de veículos;



Armadura: Conjunto de barras de aço, em forma de malha, que ficarão dentro do concreto armado para
dar rigidez as elevadas. Serão de ferro 12.5 mm montadas em forma de malha com espaçamento de 15
cm cada;



Concreto: Para a construção das elevadas deverá ser utilizado concreto usinado, com no mínimo fck = 30
MPa de resistência. O concreto deverá ser lançado nas formas já montadas, vibrado e acabado. Somente
deverá ser desformado quando curado.



Sinalização horizontal: Pintura com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de
vidro.
Deverá ser aplicado nas rampas de acesso da elevada, conforme delimita os anexosda Resolução n.º
195/2014 do CONTRAN, em forma de triângulos na cor branca.
Deverá ser aplicado no patamar da elevada, faixa de pedestres, conforme orientação do Volume IV –
Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.
Deverá ser aplicado antes da elevada, faixa de retenção, conforme orientação do Volume IV – Sinalização
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.

SINALIZAÇÃO VERTICAL
A Sinalização Vertical será efetuada de acordo com os manuais e normas de projetos de implementação da
sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados peloConselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
através do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, aprovado pela Resolução do CONTRAN N°180, de 26 de
agosto de 2005.
O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com espessura de 1,25 mm,
conforme especificações da NBR 11904 - Placas de aço para sinalização viária.
As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade noturna.Para a refletorização, são
utilizados:
 Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;
 Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo;
 Símbolo e fundo em material refletivo.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura
ou deslocamento da mesma.
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas própriasdas placas e os esforços
sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.
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Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada,
evitando que sejam giradas ou deslocadas.
O posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego
que devem regulamentar.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao
sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa
visibilidade e leitura dos sinais, evitando oreflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou
de raios solares sobre a placa
6. LIMPEZA

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado
conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.
A obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento pela Fiscaliza
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ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra
Pavimentação da Rua Presidente Kennedy e Travessa Presidente
Kennedy

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

SINAPI - 05/2022 Bahia
ORSE - 04/2022 Sergipe

25,62%

Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,42%

Orçamento Sintético
Item

Código

Banco

1
1.1

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADM 4 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA PARA 4 MESES (ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA E CONTROLE DE QUALIDADE DA OBRA)

2

UND.

1

22.579,19

28.363,97

CANTEIRO DE OBRAS

2.1

51 ORSE

2.2

4657 ORSE

2.3

4654 ORSE

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

Peso (%)

28.363,97

6,33 %

28.363,97

6,33 %

13.049,54

2,91 %

m²

3

396,04

497,50

1.492,50

0,33 %

Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

mês

4

1.300,00

1.633,06

6.532,24

1,46 %

Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m Rev 02_02/2022

mês

4

1.000,00

1.256,20

5.024,80

1,12 %

281.830,30

62,91 %

2.109,51

0,47 %

2.109,51

0,47 %

3.143,45

0,70 %

2.337,16

0,52 %

3

RUA PRESIDENTE KENNEDY

3.1

LOCAÇÃO DE OBRA
2605 ORSE

Total

Locação de serviços de pavimentação

m2

1517,64

1,11

1,39

3.1.1
3.2

3.2.1

MOVIMENTO DE TERRA
100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m²

1517,64

1,23

1,54
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3.2.2

3.2.3
3.3

3.3.1

3.3.2
3.4

101116 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³

65,82

2,54

3,19

209,96

0,05 %

m³

54,71

8,68

10,90

596,33

0,13 %

1.368,37

0,31 %

BOTA FORA
100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³

13,33

7,20

9,04

120,50

0,03 %

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

399,96

2,49

3,12

1.247,87

0,28 %

59.550,41

13,29 %

SUB-BASE
96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³

151,76

164,28

206,36

31.317,19

6,99 %

100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³

151,76

7,20

9,04

1.371,91

0,31 %

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

4552,92

2,49

3,12

14.205,11

3,17 %

3.4.3

93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

10289,6

0,98

1,23

12.656,20

2,83 %

3.4.4

180.745,46

40,35 %

123.281,33

27,52 %

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

PAVIMENTO
92399 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

m²

1368,88

71,70

90,06
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3.5.2

3.5.3

94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

M

495,88

41,72

52,40

25.984,11

5,80 %

94273 SINAPI 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

M

495,88

44,73

56,18

27.858,53

6,22 %

CINTA Próprio CINTA DE CONFINAMENTO 100 X 15 X 30 X 20 CM

M

17,9

42,61

53,52

958,00

0,21 %

001-AT Próprio LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA

m

5,4

392,65

493,24

2.663,49

0,59 %

16.926,86

3,78 %

16.926,86

3,78 %

11.260,92

2,51 %

3.5.4
3.5.5
3.6

3.6.1

CALÇADA
94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

3.7

3.7.2

3.7.3
3.8

3.8.1

123,97

108,70

136,54

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
11688 ORSE

3.7.1

m²

Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de
resina acrílica com microesferas de vidro

m2

75,88

32,95

41,39

3.140,67

0,70 %

102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

m²

27

25,11

31,54

851,58

0,19 %

103075 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m²

27

214,31

269,21

7.268,67

1,62 %

5.904,52

1,32 %

972,06

0,22 %

SINALIZAÇÃO VERTICAL
13522 Próprio Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 20
cm, incluso fornecimento e assentamento

Und

2

386,91

486,03
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3.8.2

3.8.3

3.8.4

001-S Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, CIRCULAR DIAM. 50cm ,
PADRÃO DNIT, EM CHAPA DE AÇO, TRATADA, COM PINTURA
REFLETIVA, INCLUSO TUBO DE AÇO GALV. 2" E CONCRETO
PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND.

4

404,19

507,74

2.030,96

0,45 %

002-S Próprio PLACA DE ADVERTÊNCIA - LOSANGO, LADO 50cm, PADRÃO
DNIT, EM CHAPA DE AÇO, TRATADA, COM PINTURA REFLETIVA,
INCLUSO TUBO DE AÇO GALV. 2" E CONCRETO PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND.

2

438,84

551,27

1.102,54

0,25 %

003-S Próprio PLACA DE ADVERTÊNCIA - RETANGULAR, A32-b (TRAVESSIA
ELEVADA), 65X100cm, PADRÃO DNIT, EM CHAPA DE AÇO,
TRATADA, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO DE AÇO
GALV. 2" E CONCRETO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UND.

2

716,04

899,48

1.798,96

0,40 %

820,80

0,18 %

820,80

0,18 %

124.749,92

27,85 %

757,10

0,17 %

757,10

0,17 %

838,80

0,19 %

838,80

0,19 %

21.373,32

4,77 %

11.240,42

2,51 %

3.9

SERVIÇOS FINAIS
6191 ORSE

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

m²

1641,61

0,40

0,50

3.9.1
4

TRAVESSA PRESIDENTE KENNEDY

4.1

LOCAÇÃO DE OBRA
2605 ORSE

Locação de serviços de pavimentação

m2

544,68

1,11

1,39

4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1

MOVIMENTO DE TERRA
100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m²

544,68

1,23

1,54

SUB-BASE
96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³

54,47

164,28

206,36
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100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³

4.3.3

95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

4.3.4

93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4.3.2

4.4

54,47

7,20

9,04

492,40

0,11 %

M3XKM

1634,04

2,49

3,12

5.098,20

1,14 %

M3XKM

3692,93

0,98

1,23

4.542,30

1,01 %

63.678,45

14,21 %

PAVIMENTO
92399 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

m²

495,61

71,70

90,06

44.634,63

9,96 %

4.4.1

94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

M

163,56

41,72

52,40

8.570,54

1,91 %

4.4.2

94273 SINAPI 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

M

163,56

44,73

56,18

9.188,80

2,05 %

CINTA Próprio CINTA DE CONFINAMENTO 100 X 15 X 30 X 20 CM

M

24

42,61

53,52

1.284,48

0,29 %

35.632,68

7,95 %

4.4.3

4.4.4
4.5

4.5.1

CALÇADA
94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016
4864 ORSE

4.5.2

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes
visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

m²

196,27

108,70

136,54

26.798,70

5,98 %

m2

49,07

89,69

112,66

5.528,22

1,23 %
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4.5.3

12214 ORSE

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em
concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa
em novacor, 02 demãos

4.6

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

4.6.1

11688 ORSE

Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de
resina acrílica com microesferas de vidro

4.7

SINALIZAÇÃO VERTICAL

4.7.1

13522 Próprio Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45 cm x 20
cm, incluso fornecimento e assentamento

4.8

un

m2

Und

8

27,23

2

328,95

32,95

386,91

413,22

41,39

486,03

SERVIÇOS FINAIS
6191 ORSE

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

m²

740,95

0,40

0,50

3.305,76

0,74 %

1.127,04

0,25 %

1.127,04

0,25 %

972,06

0,22 %

972,06

0,22 %

370,47

0,08 %

370,47

0,08 %

4.8.1
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Lilian Carolina

356.729,63
91.264,10
447.993,73
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ANEXO IV – BDI
QUADRO DE
COMPOSIÇÕES
DO BDI

Nº TC/CR

PROPONENTE / TOMADOR

0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO - RUA PRES. KENNEDY E TV. PRES. KENNEDY
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO
Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o
ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Siglas

% Adotado

Situação

1º
Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

3,80%

-

3,00%

4,00%

5,50%

Seguro e Garantia

SG

0,32%

-

0,80%

0,80%

1,00%

R

0,50%

-

0,97%

1,27%

1,27%

DF

1,02%

-

0,59%

1,23%

1,39%

L

6,80%

-

6,16%

7,40%

8,96%

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro
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Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS
0,65%)

CP

3,65%

-

3,65%

3,65%

3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)

ISS

2,00%

-

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

4,50%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

19,63%

OK

20,34%

22,12%

25,00%

BDI DES

25,62%

OK

Tributos (Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% Desoneração)
BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)
BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI.DES
=

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para , é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

MORPARÁ - BA

10 DE JUNHO DE 2022
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Local

Data

Responsável Técnico
Nome:

LILIAN CAROLINA LEITE F.
DE ALMEIDA

Título:

ENGENHEIRA CIVIL

CREA

79586-BA

Responsável Tomador
Nome:
SIRLEY NOVAES BARRETO
Cargo:

PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

Pavimentação da Rua Presidente Kennedy e Travessa
Presidente Kennedy

SINAPI - 05/2022 - Bahia
ORSE - 04/2022 Sergipe

25,62%

Desonerado:
Horista: 84,81%
Mensalista: 47,42%

Cronograma Físico e Financeiro
Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

100,00%
28.363,97

25,00%
7.090,99

26,00%
7.374,63

26,00%
7.374,63

23,00%
6.523,71

2

CANTEIRO DE OBRAS

100,00%
13.049,54

33,58%
4.382,04

22,14%
2.889,17

22,14%
2.889,17

22,14%
2.889,17

3

RUA PRESIDENTE KENNEDY

100,00%
281.830,30

36,31%
102.332,58

36,77%
103.629,00

26,92%
75.868,72

4

TRAVESSA PRESIDENTE KENNEDY

100,00%
124.749,92

Item

Descrição

1

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Lilian Carolina

23,52%
29.341,18

76,48%
95.408,74

25,4%

25,42%

25,78%

23,4%

113.805,61

113.892,80

115.473,70

104.821,62

25,4%

50,83%

76,6%

100,0%

113.805,60

227.698,41

343.172,10

447.993,73
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 005/2022
Processo Administrativo n.º 099/2022
Tipo: Menor Preço Global

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), inscrito no CNPJ: (número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica), com sede na (Endereço completo), interessada em participar da TP Nº 005/2022, promovido pela
Prefeitura do Município de Morpará - BA, declaro, sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações que, em relação
à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou
Autárquica.

(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 005/2022
Processo Administrativo n.º 099/2022
Tipo: Menor Preço Global

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), inscrito no CNPJ: (número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica), com sede na (Endereço completo), Declaro, sob as penas da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital da TP 005/2022, bem como de seus anexos e que, assim
sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.

(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, NEM SERVIDOR PÚBLICO
À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 005/2022
Processo Administrativo n.º 099/2022
Tipo: Menor Preço Global

A empresa ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº ____________________, com sede na
_______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________________________________, portador
(a) da Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até
a presente data, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalva: emprega
menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz e que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei
8.666/93).

(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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ANEXO IX
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 005/2022
Processo Administrativo n.º 099/2022
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de obra
para PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY E TRAVESSA PRESIDENTE
KENNEDY, deste Município de Morpará – Bahia.
IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
Razão Social:________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________
Endereço: __________________________________________________
Bairro: Cidade: _____________________________ CEP: _____________
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

QUANT.

UND.

01

VALOR UNIT.
R$

VALOR TOTAL
R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ( ----------------------------- por extenso ------------------------ R$
-------)

Atendendo ao Edital, apresentamos a nossa proposta para a execução dos serviços objeto da licitação referenciada.
O nosso preço total foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.
Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
O prazo para execução dos serviços será 8 meses contados da assinatura do contrato.
Declaramos expressamente que:
A – Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no edital e anexos.
B – Temos pleno conhecimento das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos equipe técnica e administrativa que
forem necessários para a perfeita execução dos serviços comprometendo-nos, desde já, a substituir os profissionais, desde que
assim o exija a fiscalização.
C – Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da
fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as
especificações e padrões dessa Prefeitura.
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A empresa.................................................. declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e,
bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com
transporte, bem como todos os materiais necessários.
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com a
validade da proposta de 60 (sessenta dias).
Prazo de execução dos serviços:.........................................

(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social........... CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Obs.: Esta Proposta deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

Página 59 de 71

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 005/2022
Processo Administrativo n.º 099/2022
Tipo: Menor Preço Global
DECLARAMOS
para
os
fins
de
direito,
na
qualidade
de
proponente
que
a
empresa:
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________________, estabelecida a
_____________________ Bairro ___________________________Município:__________________, que NÃO fomos
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME ou EPP

À
Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Morpará
Ref.: Tomada de Preços Nº 005/2022
Processo Administrativo n.º 099/2022
Tipo: Menor Preço Global
A Empresa _________________________________________________, CNPJ _____________________________, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)._________________________________ CPF n°____________________,
referente à participação da Tomada de Preços n.º 005/2022, para fins de Tratamento Diferenciado e Favorecido de que cogita
a Lei Complementar nº 123/06, DECLARA que:
( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública , na condição de microempresa e que não está incursa nas
vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de empresa de pequeno porte e que não está
incursa nas vedações a que se reporta o § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Para efeito do § 1º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, cuja
regularização procederá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à critério da comissão de Licitação, ciente de que a não regularização da
documentação, no prazo previsto implicará decadência do direita à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei.

(Loca) - UF, ____ de ______________ de 2022.

______________________________________
...........Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ nº.........................................
........... Responsável Legal...........
...........Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Obs.: Esta Proposta deverá ser preenchida preferencialmente em papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro, em atendimento ao previsto no item ____ do Edital da Tomada de Preços nº 005/2022, que eu,
__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ ou ou CAU/___ sob o
nº __________________ , representante da empresa _______________________________, estabelecida no(a)
______________________________ como seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante
o representante da Prefeitura Municipal de Morpará e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação
em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes in loco. Declaro ainda que tenho ciência da relação
de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras para execução da Obra.

Local e data ____________________________________________

___________________________________________________
Assinatura e carimbo (Representante Legal)

_____________________________________________________
Assinatura e carimbo do representante técnico do Município.

Observações:
1) Emitir em papel que identifique a Empresa licitante;
2) O licitante deverá trazer 02 (duas) vias.
3) Caso a licitante entenda por não realizar a vistoria ao local da obra, deverá apresentar declaração de que conhece as
condições locais para a execução do objeto, bem como das implicações técnicas e financeiras para execução da Obra, conforme
recomenda o Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário e outros em mesmo sentido.
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ANEXO XIII
MINUTA DE CONTRATO
Contrato nº. _____2022
O MUNICÍPIO DE MORPARÁ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida Rui Barbosa,
nº. 420, nesta cidade de Morpará-BA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 13.798.574/0001-07, neste ato
representado pelo Sr. Sirley Novaes Barreto, brasileiro, divorciado, servidor público, residente e domiciliado na Rua Pompeu
Martins de Almeida, 16, Centro, cidade de Morpará-Ba, CEP 47.580.000, portador do CPF 004.795.715-89 e Cédula de
Identidade 09.814.969-54-SSP-BA, na qualidade de Prefeito Municipal, e do outro lado, a empresa, ___________________, com
sede na ___________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º __________________, neste ato
representada pelo Sr. _______________________, CI- ________________, CPF _____________________, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem pactuar o presente contrato, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº
005/2022, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Administrativo n.° 099/2022, e que se regerá pelo disposto na Lei n.°
8.666/93, e suas alterações, devidamente homologada e adjudicada pelo Prefeito, resolvem celebrar o presente contrato de
obras e serviços de engenharia, o qual será regido pelas cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam:
1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 - Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de obra para
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DA RUA PRESIDENTE KENNEDY E TRAVESSA PRESIDENTE
KENNEDY, deste Município de Morpará – Bahia.
1.2 - Para desenvolver as atividades a CONTRATADA deverá executar o objeto de acordo com o projeto e planilha orçamentária
apresentada pelo Município, cujas atribuições se encontram descrita nos Anexos I, II e III, às suas expensas.
2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 – Para formalização do pedido de pagamento de medição, a empresa contratada deverá apresentar a documentação
fiscal abaixo e boletim de medição.
2.1.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
a) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, efetuada mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) inclusive os créditos tributários relativos às
contribuições sociais (INSS) previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU (Certidão Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União CND ou
CPEND);
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, fornecido
pela CEF - Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Nº 8.036/90);
c) Serão aceitas Certidões Positivas de débito com efeito de Negativa.
2.2 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o correspondente ao valor total de R$ ________, para prestação dos serviços
ora contratados considerando o preço vencedor ofertado e que representou o menor desembolso para o Município, na forma da
proposta vencedora que é parte integrante deste contrato.
2.3 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor acima referido, calculado de acordo com a execução do serviço.
2.4 - O pagamento dos serviços será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação da fatura, e da ART acompanhada do
Boletim de Medição, devidamente aceito e conferido pela Secretaria de Obras atestadas pelo executor do contrato.
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2.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção
monetária (quando for o caso).
2.6- O Município de Morpará - BA não autorizará nenhum pagamento à Contratada antes de paga ou relevada a multa que
porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipóteses efetuará a retenção nas
faturas apresentadas, no valor correspondente à multa e ou dano apurado.
2.7- Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e;
b) se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
2.8- Os pagamentos referente a execução das obras será realizado pelo município de Morpará - BA, por transferência bancaria
ou depósito em conta corrente da empresa.
2.9- Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
3.0–CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
3.1- O presente contrato será executado de forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os
serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos em conformidade com o edital, projetos, especificações fornecidas pelo
Município de Morpará - BA, e Normas Técnicas da ABNT, segundo o disposto nos arts. 6º e 10 da Lei nº 8.666/93, e por
profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.
3.2- Apresentação da ART- Anotação de Responsabilidade Técnica, de Execução, junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, até 30 dias após a emissão da Ordem de Serviço para o início da Obra.
3.3- O presente Contrato é de execução contínua e ininterrupta, até a conclusão do objeto.
4.0-CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
4.1- Este contrato tem um prazo de execução dos serviços o dia ______ de até __________ de 2022 a partir do recebimento
da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado desde que observadas as disposições dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 57 da Lei
Federal 8.666/93.
4.2- O prazo de vigência poderá ser prorrogado dentro do limite legal estabelecido no Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante Termo
Aditivo.
4.3– O prazo para início das obras e serviços será de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva
Ordem de Serviço.
4.4– As obras/serviços serão recebidas provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, conforme art. 73, I,
“a” da Lei 8.666/93.
4.5– As obras/serviços serão recebidos definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, conforme art. 73, I, “b” da Lei 8.666/93, observado o disposto no art. 69 desta Lei.
4.6- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
4.7- O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado do Recebimento Definitivo da obra.
4.8- A prorrogação do contrato dar-se-á mediante Termo Aditivo, nos termos da Lei 8.666/93, das demais normas jurídicas
aplicáveis, na forma do edital e anexos-.
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5.0-CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Caberá à CONTRATADA:
5.2. Ser responsável, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da execução da construção, tais como:
a) Salários;
b) Seguros de acidente;
c) Taxas, impostos e contribuições;
d) Indenizações;
e) Vales-refeições;
f) Vales-transportes;
g) Outras obrigações que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
5.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles
que sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares emitidas pela SEINFRA;
5.4. Responder pelos danos causados diretamente à SEINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução das obras, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à FISCALIZAÇÃO;
5.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da SEINFRA, quando esses
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução das obras;
5.6. Será de responsabilidade a eventual destruição ou danificação da obra em construção, até a aceitação definitiva da mesma,
bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que
ocorridos em via pública;
5.7. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, praticada por seus empregados na obra ou no recinto
da SEINFRA.
5.8. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e estabilidade de todas
as estruturas da construção a executar;
5.9. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços;
5.10. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas, caberá à CONTRATADA, formular imediata comunicação escrita à SEINFRA de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento das obras;
5.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados
referentes às obras em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.
5.12. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução das obras no sentido de evitar qualquer tipo de
acidente;
5.13. Conservar os locais da construção das obras limpos, durante todo o período de execução, especialmente ao seu final,
removendo, periodicamente, o entulho e todos os materiais que sobrarem, depositando-os em locais apropriados de forma que
a obra esteja sempre acessível à FISCALIZAÇÃO;
5.14. Permitir, aos técnicos do Setor de Obras Públicas da SEINFRA e àqueles a quem a mesma formalmente indicar, o acesso
às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras;
5.15. Comunicar à SEINFRA, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessários.
5.16. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela SEINFRA com
apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;
5.17. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou
provas necessárias, inclusive, os, mal executados;
5.18. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado de similaridade de
desempenho dos materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a
FISCALIZAÇÃO da SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ julgarem
necessário;
5.19. Providenciar, às suas expensas, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, atestado de procedência da
madeira e da licença da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras;
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5.20. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente paga, no
CREA/BA, do executor da obra, entregando uma via à SEINFRA.
5.21. Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem realizados, apresentando-a SEINFRA,
quando solicitado;
5.22. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se a prestar
assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos;
5.23. Submeter à aprovação da SEINFRA, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do
responsável técnico, conforme exigências constantes no Edital, que, porventura, venha a substituir o profissional originalmente
indicado;
5.24. Submeter à SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ, sempre que
solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução.
5.22. Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão de obra e substituição de peças ou materiais, desde que
não fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuário;
5.23. Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Lei nº 5.406/2002;
5.24. Durante o período de garantia de que tratam os itens acima, a CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro
de empresas suspensas de participar em licitação realizada pela Administração Pública Estadual, atender aos chamados pela
SEINFRA no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da comunicação oficial.
5.25. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos, provenientes da obra;
5.26. Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de água, gás ou energia ou qualquer interferência,
que porventura exista no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as instruções do item específico;
5.27. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho;
5.28. Manter, durante toda a execução das obras, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas nesta Concorrência;
5.29. A CONTRATADA deverá apresentar declaração que indicará, por ocasião da assinatura do contrato, um profissional de
engenharia, do seu quadro técnico, legalmente habilitado no exercício da profissão, como Supervisor de Obras, que deverá
participar de reuniões semanais ou quinzenais para prestar esclarecimentos relativos ao acompanhamento dos projetos e
execução dos serviços.
5.30. A CONTRATADA, antes do início das obras, deverá solicitar a licença de construção junto a Prefeitura do Município de
Morpará, licença ambiental e aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes, apresentando os documentos
comprobatórios a SEINFRA do Município de Morpará.
5.31. PLANO DE TRABALHO:
a) A CONTRATADA deverá apresentar PLANO DE TRABALHO, que consiste na descrição detalhada do que se pretende
implantar no empreendimento, incluindo a localização da área, descrição da infraestrutura de acesso e aspectos ambientais.
Este deve estar de acordo com o PLANO DE TRABALHO do Projeto da Obra.
5.32. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:
a) Deverá ser descrita a metodologia que será aplicada para a execução dos serviços. Deverão ser relacionados os recursos
materiais que a empresa mobilizará para realizar os serviços, indicando instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e
maquinários.
6.0-CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
6.1. Caberá à Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos – SEINFRA:
6.2. Permitir o livre acesso dos empregados da LICITANTE vencedora ao local da obra;
6.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável Técnico da
LICITANTE vencedora;
6.4. Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua unidade fiscalizadora;
6.5. Autorizar quaisquer serviços pertinentes às obras, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento
detalhado e previamente submetido e aprovado pela SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS do Município de Morpará, desde que
comprovada à necessidade deles;
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6.6. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes no Edital;
6.7. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes no Edital;
6.8. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes por intermédio da SEINFRA com apoio do Setor de Engenharia da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA do Município de Morpará-Bahia.
6.9. Manter entendimentos com os órgãos públicos pertinentes que se fizerem necessários, para eliminação das interferências
às obras, a título de auxiliar a CONTRATADA.
7.0-CLÁUSULA SÉTIMA – ALTERAÇÃO
7.1- A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato, só poderá ser procedida através de termo
aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas "a" e "b" da Lei n.º 8.666/93.
7.2- A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela CONTRATANTE, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões resultantes
de acordo celebrado entre a contratante, de acordo com o inciso II, art. 65 da Lei 8.666/93.
7.3- A CONTRATADA se obriga a realizar suas atividades utilizando profissionais especializados, em número suficiente,
cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda legislação que rege os negócios jurídicos e que
lhe atribua responsabilidades, com ênfase na trabalhista, previdenciária, tributária e cível.
7.4- A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que este tiver, decorrentes de:
7.5- Indenização, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos, materiais ou institucionais, causados pela
CONTRATADA, ou seus prepostos na execução do objeto do presente contrato.
7.6- As despesas acima citadas deverão ser reembolsadas através de desconto sobre os valores faturados, limitados a um
percentual, por fatura, de até 60% (sessenta por cento), do valor total da mesma. Caso haja saldo, deverá ser deduzido de
faturas subsequentes.
8.0-CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO
8.1- A Fiscalização dos serviços será exercida diretamente pelo MUNICÍPIO DE MORPARÁ - BAHIA através de Executor
formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei N° 8.666/93, a quem compete acompanhar a execução dos trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram.
8.2- A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em
desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde
já a Contratada assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao
desempenho de sua missão.
8.3- A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do
Contrato, dando conhecimento do fato ao responsável pela execução do contrato.
8.4- Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A
Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em
caso de multa, a indicação do seu valor.
8.5- Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à área responsável pelo acompanhamento 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.
8.6- A ação e ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução
do objeto deste Edital.
8.7- A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem
adotados pela CONTRATANTE.
8.8- A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no cumprimento
dos seus encargos.
9.0-CLÁUSULA NONA – SANÇÕES
9.1- A CONTRATADA, sujeitar-se-á no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, após o prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório constitucionais.
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9.2- Quanto ao Prazo de Execução da Obra:
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento);
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da
obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.
9.3- Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto
adjudicado, o Município de Morpará poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar à contratada multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;
9.4- Se a CONTRATADA recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no
ato da feitura da mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades:
9.5- Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
9.6- Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Morpará, por prazo de até
02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
9.7- As multas, eventualmente impostas à CONTRATADA, serão automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,
acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber desta
Prefeitura, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua última intimação, para efetuar o pagamento da
multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja
inscrita na Dívida Ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa;
9.8- As multas previstas nesta seção não eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que
seu ato punível venha causar ao órgão;
9.9- Somente será concedida prorrogação do prazo para a prestação dos serviços, no todo ou em parte, caso a empresa
efetivamente demonstre e comprove, em pedido fundamentado, fato superveniente imprevisível ou de difícil previsão, impeditivo
da execução no prazo estipulado na proposta;
9.10- Os danos e prejuízos serão ressarcidos à CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
notificação administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.
10.0
CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO
10.1- A inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas e as previstas na Lei 8.666/93.
10.2- A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
10.3- Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe direito à CONTRATADA
qualquer indenização.
11.0-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESILIÇÃO
11.1- A resilição do presente contrato se dará por conveniência da Administração Municipal, devidamente motivada.
12.0-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO.
12.1– A subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços Licitados, salvo motivos comprovadamente
relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar quaisquer das situações acima, o
que se formalizará por escrito.
13.0-CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESPONSABILIDADES
13.1- A CONTRATADA assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento de mão-deobra, necessárias à boa e perfeita execução dos serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a
CONTRATANTE ou a terceiros.
13.2- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista,
previdenciária ou securitária e decorrentes.
13.3- Da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA.

Página 68 de 71

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Avenida Vereador Edenilton Magalhães de Souza – 420, Centro;
CEP: 47580-000 - Morpará-Bahia. Fone: (77) 3663-2168. CNPJ 13.798.574/0001-07

13.4- A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
CONTRATADA, de seus empregados prepostos ou subordinados.
14.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
14.1- Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência direta ou indireta
do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
14.2- O ISS devido à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços, deverá ser retido na fonte pagadora (Secretaria
Municipal da Fazenda - SEFAZ), por se tratar de responsabilidade tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da
fatura.
14.3- A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos,
inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos materiais, não cabendo
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
14.4- Ficando comprovado, durante a execução do contrato que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a execução dos serviços contratados, tais valores serão
imediatamente excluídos, com o reembolso dos valores corrigidos porventura pagos à CONTRATADA.
15.0-CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
15.1- Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
16.0-CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS GARANTIAS
16.1- Por ocasião da assinatura do contrato a Pessoa Jurídica a ser contratada fica obrigada a prestar garantia no valor
correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes 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;
b) Seguro garantia;
c) Fiança bancária.
16.2- A garantia será liberada após a execução do contato, desde que cumprida todas as etapas das obras.
17.0-CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão a conta das Dotações especificadas no presente exercício e no
exercício seguinte à conta da Dotação própria prevista na Lei Orçamentária Anual:

Unidade: 02.09.000 SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO. URBANO E SEV. PUBLICOS.
Projeto / Atividade: 15.451.010.1030 Pavimentação das Vias Públicas
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações.
Fonte: 0100 – 9124
18.0-CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
19.0-CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
19.1- Fica eleito o foro da cidade de Ibotirama, Estado da Bahia, como competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E por estarem assim, justas
e contratadas, assinam as partes, o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor.
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Morpará -BA, ______ de ___________ de 2022.

MUNICÍPIO DE MORPARÁ
Sirley Novaes Barreto
Prefeito Municipal

CONTRATADO
(Nome da Empresa, CNPJ, Representante Legal

PROCURADORIA/ASSESSORIA JURÍDICA
Município de Morpará
(Nome do(a) Responsável
OAB/UF/n.º)
Testemunhas:
1)

_____________________________________
RG:
CPF:
2) _____________________________________
RG:
CPF
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ANEXO XIV
RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022.
OBJETO: Constitui o objeto deste certame, a contratação de empresa de engenharia, especializada na execução de obra
para PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA PRESIDENTE KENNEDY E TRAVESSA PRESIDENTE
KENNEDY, deste Município de Morpará – Bahia.

EMPRESA _____________________________________________________________________________________
NOME FANTASIA _______________________________________________________________________________
ENDEREÇO ___________________________________________________________________________________
CNPJ Nº. _____________________________________________________________________________________
TELEFONE Nº. _______________________________ E – MAIL ________________________________________

Retiramos, junto ao Município de Morpará nesta data, cópia do Edital referente ao Processo Licitatório modalidade
Tomada de Preços, acima identificado e desejamos ser informados de qualquer alteração que venha a ocorrer neste
Edital.

LOCAL ________________________, _________ /_________/ 2022

_____________________________________________________________
Assinatura do Representante

