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AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2020
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL
O Município de Guaratinga/BA realizará no dia 17 de março de dois mil e vinte, às
10h00min ou na ocasião primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente naquela
data, em que se dará inicio ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes na
Prefeitura, situada na Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro, EMPREITADA MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de
reforma e ampliação do Posto de Saúde Novo Horizonte.
Os interessados poderão baixar o Edital no site www.guaratinga.ba.gov.br ou retirar no Edifício
sede da Prefeitura Guaratinga/BA, localizada na Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro,
Guaratinga/BA, sala da Comissão Permanente de Licitação.
Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone (73) 3277 – 2295 das
08h:00min às 12h:00min.
Guaratinga/BA, 20 de fevereiro de 2020

Antônio Carlos Rosas Dias
Decreto Municipal nº 136 de 20 de março de 2018
Presidente Comissão Permanente de Licitação
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Declaro para os fins que se fizerem necessários que este documento
foi publicado no Jornal de Grande Circulação do dia ____/____/____, no
Diário Oficial do Município do dia ____/____/____, Diário Oficial da União
do dia ____/____/____, Diário Oficial do Estado do dia ____/____/____ e
quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, à Avenida
Juscelino Kubistchek, 589, Centro, pelo período de ____/____/2020 a
___/____/2020.
Guaratinga/BA, ___ de __________ de 2020.

Antônio Carlos Rosas Dias
Decreto Municipal nº 136/2018
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Avenida Juscelino Kubistchek, nº 589, Centro – Guaratinga/BA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 032/2020
O Município de Guaratinga, estado da Bahia, com sede na Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro, Guaratinga/BA, 45.840-000, inscrito no
CNPJ sob o nº. 13.634.985/0001-59, por sua Comissão Permanente de Licitação, tendo como Presidente o Sr. Antônio Carlos Rosas Dias e Membros os
Senhores Dioníosio Moraes Bianchine e o Srº. Roânmerson Queriroz do Nascimento, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará
licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço GLOBAL, na forma de execução indireta, mediante o regime de empreitada por
menor preço global, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações,
alterada pela Lei Complementar Nº 147/2017 e demais condições estabelecidas neste Edital, tendo como objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia de reforma e ampliação do Posto de Saúde Novo Horizonte, conforme especificações e anexos contidos neste
edital.
1.HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS.
1.1. Até às 10h00min (horário de Brasília-DF) horas, do dia 1/03/2020, sala de licitações, Prédio sede da Prefeitura, localizado na Avenida Juscelino
Kubistchek, 589, Centro, Guaratinga/BA, 45.840-000, para entrega do Envelope n° 01, com os documentos de habilitação, e nº 02, com a proposta, além
das declarações complementares.
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA.
2.1. Às 10h00min (horário de Brasília-DF), do dia 1 de março de 2020, no endereço constante acima, dar-se-á início à sessão com o credenciamento
dos participantes e abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas.
2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e
lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DO LICITANTE
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”
PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE GUARATINGA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF
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RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO DO LICITANTE
“PROPOSTA DE PREÇOS”
PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE GUARATINGA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF
2.3 – Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser protocolizados na sala da Comissão Permanente de Licitação
ou enviados via postal, endereçados para Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro, Guaratinga/BA, 45.840-000, devendo, neste último caso, estarem
disponíveis na data e horário previstos para a abertura dos envelopes.
2.3.1 – O Município de Guaratinga/BA não se responsabilizará por envelopes endereçados por outra forma ou entregues e protocolizados em local diverso
da Sala da Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não estejam disponíveis até o horário previsto para o início da sessão.
2.3 – No dia, horário e local designados neste edital para a abertura dos envelopes de documentação, o interessado ou seu representante legal deverá
proceder ao respectivo credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação.
3 - DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar devidamente representados por:
3.1.1 - Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial autenticado,
acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e,
no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
3.1.2 - Representante designado pela empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de identificação oficial
autenticado, deverá apresentar instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida do proprietário ou sócio majoritário ou
administrador, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de
identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e
no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;
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3.2 - Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
4 – DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
4.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de reforma e ampliação do Posto
de Saúde Novo Horizonte, conforme especificações e anexos contidos neste edital, conforme especificações e anexos contidos neste edital.
4.2 - As obras deverão observar os critérios de qualidade técnica que atendem às determinações da Associação Brasileira De Normas Técnicas (ABNT),
bem como os prazos e os custos previstos.
4.3 - As obras acima citadas serão executadas conforme os projetos anexos a este Edital.
5 - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 - A despesa com a contratação do serviço ficará estimada no valor de R$ 340.756,06 (Trezentos e quarenta mil e setecentos e cinquenta e seis
reais e seis centavos), conforme o orçamento estimativo, correrá à conta do orçamentária:
Órgão: 3.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 3.01.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade/Projeto: 0.301.0167.1.007 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Elemento: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 23 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – OUTROS
FONTE: 02 – RECURSO ORDINÁRIO

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA
6.1 - Poderão participar desta licitação, as pessoas jurídicas que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante
deste instrumento e seus anexos; e cujo objeto social, expresso no contrato social ou estatuto em vigor, seja pertinente e compatível com o objeto desta
licitação.
6.2 - Não poderão participar desta tomada de preços:
6.2.1 - Estejam inadimplentes no cumprimento de obrigações contratuais em contratos firmados com o Poder Público de qualquer esfera; consideradas
inidôneas por qualquer órgão ou entidade governamental, ou suspensas pelo Município licitante.
b) Não tenham cumprido, integralmente ou parcialmente, contratos anteriormente firmados, ou que, embora ainda vigendo, se encontrem inadimplentes
com quaisquer das obrigações assumidas com o Município de Guaratinga/BA, seja essa inadimplência caracterizada pela notória má condição técnica de
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serviços anteriormente prestados, pela inadimplência dos recolhimentos de FGTS ou ISS ou, ainda, pela execução com tempestividade excedente ao
cronograma físico-financeiro contratual;
6.2.2 - empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida sua reabilitação;
6.2.3 - empresário impedido de licitar e contratar com o município de Guaratinga, durante o prazo da sanção aplicada;
6.2.4 - empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
6.2.5 - empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92;
6.2.6 - quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
6.2.6.1 - Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a
atuação no processo licitatório.
6.2.7 - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
6.2.8 - empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta tomada de preços;
6.2.9 - empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou
incorporação;
6.2.10 - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
6.2.111 - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
6.2.12 – pessoa jurídica composta de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietários, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”,
c/c art. 29, IX, ambos da Constituição Federal.
6.3 – A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades
cabíveis.
6.4 – As empresas interessadas em participar do certame, por intermédio do seu respectivo responsável técnico Engenheiro Civil, deverá realizar visita
técnica.


1

NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência de oportunidade no caso concreto; considerando que a obra
não é de grande porte; considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente às
exigências previstas neste edital; e considerando que a admissão do consórcio na licitação poderá ocasionar dificuldades de gestão da obra, entende-se que é conveniente a
vedação de participação de empresas em “consórcio” na Tomada de Preços nº. 003/2020.
1
NOTA EXPLICATIVA: A visita técnica é necessária para o correto dimensionamento e elaboração da proposta. A finalidade da visita é a complementação de informações com o
objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação do projeto e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
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6.4.1 – É necessária a visita técnica dos licitantes2.
6.4.2 – A licitante poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços, afim de conhecer os locais exatos, as estradas de acesso ao serviço,
a partir do dia /0/2020 até 3º dia útil 
antes da sessão do certame licitatório, a visita deverá ser realizada com o objetivo de inteirarse das condições e grau de dificuldade existentes, horários de segunda a sexta, a partir das 08h até às 12h, junto ao Setor de Infraestrutura do Município.
6.4.3 – O licitante deverá nomear um responsável para este fim, por meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de
servidor designado pelo órgão licitante.
6.4.5 - Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas portadoras de CRC/COMPRASNET – SIASG/SICAF de acordo a IN MARE-GM
N° 5 – 21 de julho de 1995; IN n° 02 de 11 de outubro de 2010 ou Certificado de Registro Cadastral - CRC/PMP - da Prefeitura Municipal de
Guaratinga/BA, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, de
acordo ao art. 22, §2° da Lei 8.666/93 observada à necessária qualificação, c o mpr o van do , med ia n te d o c u me n t o s o r i g i na is o u a u t e n ti c a d o s ,
o c um pr i me n to d a Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico - Financeira e Regularidade Fiscal;
7. DA HABILITAÇÃO
7.2 - O Cadastro Municipal de Fornecedores será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal por meio de consulta
manual. A regularidade trabalhista será aferida por meio da apresentação de Certidão emitida pelo sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho, caso a
informação não esteja disponível no cadastro municipal.
7.3 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao Cadastro Municipal. A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores (Internet) ficará condicionada à
verificação da sua legitimidade por meio de consulta “online”.
7.4 - Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros
da Comissão de Licitação, bem como pelos representantes legais das empresas licitantes.
7.5 - A título de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação no Envelope n° 1, salvo quando as informações
pertinentes estiverem contempladas de forma regular no Cadastro Municipal de Fornecedores:
7.7.1 -

Habilitação jurídica:

7.7.1.0 – CRC – Certificado de Registro Cadastral do Município de Guaratinga/BA;
7.7.1.1 - no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
7.7.1.2 - para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
alterações em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
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7.7.1.3 - em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.7.1.4 - inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
7.7.1.5 - inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em
exercício; decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
7.7.1.5 - Cédula de identidade e CPF dos sócios e representante, sendo cópia deverá esta autenticada por cartório competente;
7.7.1.6 - Qualquer declaração apresentada que não esteja de acordo a realidade empresarial desclassificará a empresa licitante e a mesma responderá
no que couber às sanções administrativas elencadas pela Lei 8666/93, bem como, responderá de acordo ao Art. 299 do Código Penal Brasileiro;
7.7.1.7 - A Documentação contida nos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços deverá ser apresentada mediante documentação autenticada com
firmas reconhecidas em cartório competente ou publicação em órgão da imprensa official, ou pelos membros da Comissão de Licitação, mediante
apresentação dos originais em até 02 (dois) dias anteriores a abertura do certame. sob pena de desabilitação do licitante;
7.7.2 -

Regularidade fiscal e trabalhista:

7.7.2.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
7.7.2.2 - prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União e Débitos Previdenciários, por elas administrados,
conforme Portaria RFB/PGFN de 02/10/2014);
7.7.2.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.7.2.4 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
7.7.2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela
Secretaria competente do Estado;
7.7.2.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela
Secretaria competente do Município;
7.7.2.6.1 - caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.7.2.7 - caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
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7.7.2.8 - Aos licitantes não domiciliados no Município licitante, será exigida certidão emitida pela Secretaria Municipal de Finanças – Divisão de
Tributos asseverando que a Licitante não está incluída no cadastro de contribuintes inadimplentes com a Fazenda Pública Municipal de
Guaratinga/BA;
7.7.2.9 - Certidão negativa de improbidade administrativa junto ao Conselho Nacional de Justiça dos sócios e da empresa licitante
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
7.7.2.10 - Prova de que a Licitante e seus sócios não estão inclusos ou sancionados no rol de Pessoas de Direito Privado inidôneas diante da
Transparência Pública;
7.7.2.12 - Certidão de idoneidade junto ao Tribunal de Contas da União (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);
7.7.3 -

Qualificação Técnica

7.7.3.1 - Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia), da região a que estiverem vinculados, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
7.7.3.1.1 - No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverão ser
providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.
7.7.3.2 – a qualificação técnica do licitante deverá ser demonstrada mediante a comprovação da aptidão para o desempenho de atividades pertinentes
e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, devendo as licitantes comprovarem a disponibilidade de pessoal
técnico especializado e a capacitação técnico-profissional e técnico-operacional por meio da apresentação de:
7.7.3.2.1 – declaração formal de disponibilidade de pessoal técnico especializado para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação,
assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo anexo ao edital, devendo fazer parte da equipe:
a) 01 (um) profissional formado em engenharia civil com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com
o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar visita diária e sempre que necessária, durante todo o período de execução dos
serviços.
b) A capacitação técnica do(s) profissional(is) será(ão) atestada(s) mediante a apresentação Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT expedida pela
entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados, que comprove(m) a execução de obra ou serviço de características
semelhantes em nome do(s) responsável(is) técnico(s). O(s) profissional(is) deverá(ão) comprovar a execução de obra e serviços de complexidade
semelhantes atentando-se para os itens de grande relevância;
7.7.3.2.1.3 – A Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigida do seguinte apenas do(s) profissional(is) previsto na cláusula 7.7.3.2.1, alínea “a”
(engenheiro civil), que responderá(ão) como responsável(eis) técnico pela execução da obra.
7.7.3.2.1.4 – O profissional técnico acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente3 da licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste edital o sócio que comprove seu vínculo por intermédio da Certidão de Registro e Quitação do CREA; o


3

NOTA EXPLICATIVA: A definição de “quadro permanente da licitante” para fins de cumprimento do requisito de qualificação técnica, previsto no art. 30, §1º., inciso I, da Lei 8.666/93, foi
extraída da jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, Acórdão nº. 2.297/2005 – Plenário. Outro não é o entendimento do TCE-BA, conforme Acórdão 875.554/2012, da
relatoria do Conselheiro Cláudio Terrão.

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UWDDFYVDVQFOFQFOAGBY4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Fevereiro de 2020
10 - Ano - Nº 2533

Guaratinga





administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e ou contrato de prestação de serviços
registrados em cartório, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
7.7.3.3 - Quanto à capacitação técnico-operacional: a capacidade técnica operacional da licitante será comprovada mediante a apresentação de um ou
mais atestados, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado identificada em nome da licitante, em papel timbrado, constando o
endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possível diligência, que comprove(m) a aptidão da licitante para o
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste edital.
7.7.3.4 - Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados
essenciais para a execução contratual.
7.7.4 - Qualificação econômico-financeira:
7.7.4.1 - Balanço Patrimonial e/ou demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado da
DHP/CRC do Contador da época do registro do balanço, e, do DHP/CRC do Contador em validade, registrado na junta comercial, que comprovem a boa
situação e idoneidade financeira da empresa através da apresentação de números alcançados mediante cálculos realizados nas formulas abaixo
apresentada;
7.7.4.1.1 -As fórmulas devem ser assinadas pelos sócios e contador que assina o registro do Balanço Patrimonial com todas as firmas reconhecidas;
Índice de Liquidez Corrente – ILC (Igual ou superior a 1,00(um))
ILC = Ativo Circulante___
Passivo Circulante
Índice de Liquidez Geral – ILG (Igual ou superior a 1,00(um))
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Índice de Solvência Geral – ISG (Igual ou superior a 1,00(um))
ISG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Índice de Endividamento – IEG (Igual ou inferior a 0,50(zero vírgula cinquenta))
IEG = Investimentos + Imobilizado + Intangíveis
Ativo Total
7.7.4.2 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
7.7.5 – A Comissão poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação das
licitantes, não superior a 30 dias da emissão da mesma.
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7.7.6 - Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, no endereço
constante do preâmbulo.
7.7.7 - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
7.7.8 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por
tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
7.7.9 - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou
registrados em cartório de títulos e documentos.
7.7.10 - Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
7.7.11 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.7.12 - A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, e facultará à Comissão Permanente de Licitação convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
7.7.13 - GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: A Licitante vencedora prestará Garantia de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, quando da
assinatura deste, numa das seguintes modalidades: seguro garantia, fiança bancária, caução em dinheiro ou título da dívida pública.
O depósito da garantia de execução contratual deverão ser entregues conforme instruções da Entidade de Licitação.
A Garantia de Execução será liberada e restituída pela Entidade de Licitação à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral
cumprimento das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à Entidade de Licitação e emissão do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Caso necessário, a Garantia de Execução deverá também ser prorrogada;
7.7.15 - Certificado emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA/BA através da Secretaria de Infraestrutura Municipal comprovando que a
empresa licitante, representada por seu engenheiro, realizou visita técnica comprovando a ciencia da mesma no que pese a complexidade técnica dos
serviços a serem executados.
a) Declaração de visita técnica realizada pelo responsável da empresa licitante;
Diante da complexidade técnica dos serviços e do dispêndio financeiro público a Visita Técnica é obrigatória, possibilitando o efetivo conhecimento das
condições reais do local onde será executado o objeto de modo a evitar que haja prejuízos de natureza econômica (com a formulação de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execução do contrato).
A visita técnica será realizada até terceiro dia útil anterior à data de abertura dos envelopes, apresentando, nos horários de 08:00 a 12:00
horas, Secretaria Municipal de Infraestrutura, no Centro Administrativo de segunda a sexta-feira na Sede da referida;
8 - DA PROPOSTA COMERCIAL
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8.1 - A PROPOSTA COMERCIAL, contida no ENVELOPE nº 2, deverá ser apresentada pela Licitante, de forma clara e detalhada, em 01 (uma) via, em
papel que a identifique, contendo o nome, CNPJ, endereço e telefone, endereço eletrônico da empresa e e-mail do responsável, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em Língua Portuguesa (permitido o uso de expressões técnicas de uso comum em outra língua), datada,
assinada pelo representante legal da empresa na última folha e rubricada nas demais, contendo o seguinte:
8.1.1 - Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico.
8.1.2 - Valor global da proposta, em algarismo, com no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital.
8.1.2.2 - Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.
8.1.2.3 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.1.2.4 - Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.
8.1.3 - Cronograma físico-financeiro.
8.1.3.1 - O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto
Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.
8.1.4.1 - Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na
planilha orçamentária;
8.1.4.2 - As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;
8.1.4.3 - Os tributos considerados de natureza direta e personalísticas, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e a Contribuição
Sobre o Lucro Líquido CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, conforme Súmula/TCU n.º 254/2010;
8.1.4.4 - Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura do certame.
8.2. - Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser modificado, ressalvadas as mudanças destinadas a sanar erros e/ou falhas formais
que não alterem a substância das propostas e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia, pela Comissão Permanente de Licitação.
8.3 - Erros no preenchimento da planilha será motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação;
8.4 – Não serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que
porventura ocorrerem entre o preço unitário/total de cada item componente das Planilhas de Preços, hipótese na qual prevalecerá sempre o primeiro
(unitário);
8.5 - A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura do n.º 02 PROPOSTA DE PREÇOS e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência.
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8.6 - Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.
8.7 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão
Permanente de Licitação
8.8 - Composição de BDI – Benefícios e Despesas Indiretas;.
8.9 - Planilhas Orçamentárias extratificadas e detalhadas, contendo a discriminação minuciosa de todos os serviços, bem como as respectivas
quantidades, composição de preços unitárioso, parciais e globais legitimamente assinadas por sócios e responsável técnico
8.8 - DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
8.8.1 - O licitante deverá apresentar no ENVELOPE n.º 02, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa
n.º 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme
modelo anexo deste edital, sob pena de desclassificação da proposta.
8.8.2 - As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006, e no Decreto n.º 6.204, de 2007, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo
deste edital, juntamente com os demais documentos de habilitação no ENVELOPE n.º 01.
8.8.3 - O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei
Complementar n.º 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaração.
8.8.6 - Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão Permanente de Licitação indeferirá a aplicação
do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°A, 10 e 12, da Lei Complementar n.º 123, de 2006, sem prejuízo das
penalidades incidentes.
9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só
vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação.
9.2 - Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes
credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento
dos trabalhos.
9.3 - A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias,
ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para
verificar a veracidade da declaração.
9.4 - Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos
quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.
9.5 - A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.
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9.6 - O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o
Cadastro Municipal de Fornecedores, se for o caso.
9.7 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a apresentação dos
seguintes cadastros:
9.8 - As apresentações das certidões acima será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da
Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.9 - Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
9.10 - Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada,
conforme demais exigências previstas neste instrumento convocatório.
9.11 - Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na
oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já
rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em
poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.
9.12 - Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso
ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
9.13 - Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão
abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente
marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
9.14 - Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão
rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.
9.15 - Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.16 - As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Instrumento Convocatório.
9.17 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.
9.18 - Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e
licitantes presentes.
9.19 - Será considerado inabilitado o licitante que:
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9.19.1 - Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não
comprovar sua habilitação por meio do Cadastro Municipal de Fornecedores, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte.
9.19.2 - Incluir a proposta de preços no Envelope n° 02.
9.20 - Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após solicitação da Comissão de Licitação, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período.
9.21 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma
restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.22 - A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos
dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - O critério de julgamento será o menor preço GLOBAL.
10.2 - Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e
utilizar-se, se for o caso, de assessoramento técnico específico, através de parecer que integrará o processo.
10.3 - A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital.
10.4 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de julgamento da proposta.
10.5 - As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.
10.6 - A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte
participantes, procederá à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
10.7 - Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.8 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da
Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo
licitatório.
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10.9 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.
10.10. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário
estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta.
10.11 - Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não
sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.
10.12 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
10.12.1 - produzidos no País;
10.12.2 - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
10.12.3 - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
10.13 - Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os
licitantes habilitados serão convocados.
10.14 - Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de
novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.
10.15 - Será desclassificada a proposta que:
10.15.1 - não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
10.15.2 - contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
10.15.3 - não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos;
10.15.4 - Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
10.15.5 - não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo anexo a este edital.
10.15.6 - Apresentar, na composição de seus preços:
10.15.6.1 - taxa de Encargos Sociais ou taxa;
10.15.6.2 - custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
10.15.6.3 - quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.
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10.15.6.4 - apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com
a execução do objeto do contrato;
10.15.7 - Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração,
ou (b) Valor orçado pela Administração.
10.15.7.1 - Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 48(quarenta e oito) horas para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua
proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.
10.15.8 - Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas previstas no cronograma físicofinanceiro supere os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este Edital.
10.15.9 - A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que
eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato.
10.16- Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
10.17 - Sempre que a proposta não for aceita, e antes da Comissão de Licitação passar à subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.18 - Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo.
10.19 - Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o
procedimento licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante
vencedor.
10.20 - A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos
dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1 - A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da
Lei 8.666, de 1993.
11.2 - Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos.
11.3 - O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva.
11.4 - Os recursos deverão ser encaminhados somente ao Setor de Licitações localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Guaratinga,
na Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro, Guaratinga/BA, CEP 45.840-000.
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11.5 - O recurso será dirigido a Prefeita Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
11.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
12 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias nos serviços, autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.
12.2 - as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
12.3 - obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.
13 - DO TERMO DE CONTRATO
13.1 - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos art. 57, § 1°
e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
13.2 - O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.3 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
13.4 - O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e
aceita pela Administração.
13.5 - Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Municipal de Fornecedores, cujo resultado será
anexado aos autos do processo.
13.6 - Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro Municipal de Fornecedores, o contratado deverá regularizar a sua situação perante
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
13.7 - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para celebrar a
contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.
14– DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1 - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020 dias a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado.
15 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
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15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no termo de referência/memorial descritivo e no Instrumento do
Contrato anexos ao Edital.
16 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1 - A contratada obriga-se a:
16.1.1 - Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;
16.1.2 - Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e
instruções da supervisão do Contratante;
16.1.3 - Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo Contratante, em local indicado pela fiscalização do mesmo;
16.1.4 - Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e
equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da obra;
16.1.5- A contratada deverá fornecer a todos os operários uniformes adequados com identificação da empresa. Os valores referentes ao fornecimento dos
uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado pela Contratada;
16.1.6 - Manter vigilância permanente no canteiro de obras;
16.1.7 - Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Município de Guaratinga, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado,
vigências das apólices de seguro e da garantia de execução;
16.1.8 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do
Município de Guaratinga/BA;
16.1.9 - Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações
solicitadas pela mesma;
16.1.10 - Informar à fiscalização do Município a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra,
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;
16.1.10 - Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela
exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pelo Contratante;
16.1.11 - O responsável (is) técnico(s), o(s) detentor (es) do(s) atestado(s) referido(s) no Item 7.7.3 – Qualificação Técnica.
16.1.12 - Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável (is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos
exigidos no Item 7.7.3 – Qualificação Técnica.
16.1.13 - Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;
16.1.14 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem
como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/BA;
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16.1.15 - Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Serviço que o Contratante manterá permanentemente disponível no local da obra, de
acordo com as instruções ali contidas;
16.1.16 - Apresentar ao Contratante, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início do
serviço, o comprovante do pedido feito à concessionária do serviço.
16.1.17 - Concluídos os serviços de terraplanagem, antes do recebimento definitivo da obra, a contratada deverá promover as respectivas ligações e
testes de funcionamento.
16.1.18 - Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas especificações técnicas particulares da obra,
normas do Contratante, e normas técnicas brasileiras.
16.1.19 - O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pelo Contratante, emitir globalmente documento de qualidade dos serviços
executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente;
16.1.20 - O Contratante poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da contratada.
16.1.21 - Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das
licenças necessárias a sua execução;
16.1.22 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o loca da obra, quer para outro local;
16.1.23 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do Município;
16.1.24 - Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização do Município;
16.1.25 - Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a Fiscalização do Município, que lançará a devida justificativa no
diário de obra;
16.1.26 - Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias e definitivas de esgoto, de modo que, ao ser dada
por concluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente;
16.1.27 - Concluída a obra, a contratada terá que apresentar prova de quitação das contas de água, luz e telefone, e da transferência das ligações para o
Estado.
16.1.28 - Apresentar ao final da obra o “as built” completo, dos serviços e obras executadas em meio magnético e uma cópia plotada e assinada pela
responsável técnico da contratada;
16.1.29 - Acatar toda orientação advinda do Contratante com relação à obra;
16.1.30 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal;
16.1.31 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
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16.1.32 - Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei nº 6496/77.
16.2 - O Contratante obriga-se a:
16.2.1 - Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
16.2.2 - Fornecer à Contratada todas as peças técnicas e informações necessárias à boa execução das obras e serviços
17 - DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL
17.1 - As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos
dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.
17.2 - O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
17.2.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.2.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
17.2.3 - Indenizações e multas.
18 - DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
18.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto
ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
18.3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
a) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
b) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
c) Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar
a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
d) A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em
parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
e) No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
etapa subsequente.

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UWDDFYVDVQFOFQFOAGBY4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Fevereiro de 2020
22 - Ano - Nº 2533

Guaratinga





f) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação
definitiva dos serviços executados.
g) Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de
medição, com detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada.
g.1) A liberação do pagamento da medição inicial ficará vinculada à entrega da:
a) Vistoria Cautelar;
b) ART;
c) Apresentação da documentação de segurança.
g.2) A liberação do pagamento da medição final ficará vinculada a apresentação e entrega completa dos serviços.
h) O pagamento será precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos
neste edital.
i) Na hipótese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de
até 05 (cinco), sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
j) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.4. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.
18.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/03, e legislação
municipal aplicável.
18.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.
18.8. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o
contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
18.9. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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19.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo
inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
19.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
19.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
19.2.2 - multa moratória de até 0,33%( zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30(trinta) dias;
19.2.3 - em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
19.2.4 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
19.2.5 - multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
19.2.6 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
19.2.7 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.2.8 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
19.3 - A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
19.4 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.
19.5 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
19.6 - Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
19.6.1 - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.6.2 - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
19.6.3 - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
19.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
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19.8 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.9 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, judicialmente.
19.9.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
19.10 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
20 - DA IMPUGNAÇÃO
20.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.
20.2 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente.
20.3 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar
o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder
à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.
20.4 - A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada no Setor de Licitações localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Guaratinga,
na Avenida Juscelino Kubstichek, 589, Centro, Guaratinga/BA– BA.
21- DA FISCALIZAÇÃO
21.1 - A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante ou equipe da
contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, sendo responsável a
Engenheira Municipal a srª Kelliny Mayara Santos Lima, incrita no CREA/BA sob o nº 051644482-4;
21.2 - A fiscalização deverá realizar, entre outras, as seguintes atividades:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, orçamentos, cronogramas,
correspondências e relatórios de serviços;
b) Analisar e aprovar o plano de execução a ser apresentado pela contratada nos inícios dos trabalhos;
c) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos
trabalhos da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo contratante;
d) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
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e) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do objeto;
f) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos
trabalhos;
g) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições bem como conferir, vistar e encaminhar
para pagamento as faturas emitidas;
h) Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
i) Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato;
j) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços
seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.
21.3 - A Supervisão da CONTRATANTE poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de membros de sua equipe técnica, assim como um
reforço da mesma, a qualquer momento que julgar necessário. O atendimento a este quesito deverá ser cumprido com prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da solicitação formal.
21.4 - Quando se fizer necessária mão-de-obra especializada para a execução dos trabalhos contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada
pela Supervisão da CONTRATANTE.
21.5 - A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Supervisão, permitindo o acesso aos serviços em execução,
bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.
21.6 - A comunicação entre a Supervisão e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Diário de
Obras.
22 - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
22.1 – O serviço deverá ser entregue completamente. Entulhos e ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos das estradas ficando o
local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento dos serviços, a existência dos
itens especificados.
22.2 - O objeto do contrato será recebido pelo Contratante, nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisório - TRP;
b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresentação, pela contratada, da respectiva certidão de averbação.
22.3 - O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria que comprove adequação do objeto aos termos
contratuais. Este prazo não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias.
22.4 - Durante a obra, a Supervisão dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das especificações para limpeza e recebimento das obras e
serviços.
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22.5 - Ao considerar concluída a obra ou serviço, a Supervisão comunicará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação de Comissão de
Recebimento, para lavrar termo de verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizada a obra ou
serviço.
22.6 - Após a formalização de conclusão da obra, a Comissão de Recebimento e a CONTRATADA farão uma vistoria em todos os serviços executados e
materiais aplicados. Concluída a vistoria, a Comissão de Recebimento emitirá o relatório de vistoria informando quais os serviços/materiais aceitos e quais
serviços/materiais que deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados.
22.7 - A CONTRATADA deverá tomar imediatamente, as providências necessárias para reparar ou substituir materiais e serviços, conforme orientação da
comissão. Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não.
22.8 - Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo a CONTRATADA cumprido todas
as outras obrigações pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o "Termo de Recebimento Provisório”- TRP.
22.9 - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios
constatados neste período, a comissão de recebimento emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD.
22.10 - A garantia da execução dada pela CONTRATADA, conforme art. 56 da lei 8.666/93, lei 8.883/94 e artigo 63, parágrafo segundo, do Decreto
10.710, será liberada após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo”, mas a responsabilidade da CONTRATADA permanece nos termos do
Código Civil.
23 - DO REAJUSTE DE PREÇOS
23.1 - Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1(um) ano após a apresentação da proposta, os preços poderão ser reajustados a partir
desta data, para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os
montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:
R = I 1 - I0 x V
I0
Onde:
R = Reajuste
I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento
I0 = índice do mês da apresentação da proposta
V = Valor da fatura a ser reajustada
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco).
23.2 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste
será corrigido no pagamento seguinte.
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23.3 - No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do
evento gerador do faturamento.
24 - DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
25.2 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.3 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.4 - A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus
Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.
25.5 - Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
25.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação da Comissão em sentido contrário.
25.7 - É facultada à Comissão 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.
25.8 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
25.9 - Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução
gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
25.10 - 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 na Administração.
25.11 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do
ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
25.12 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste
Edital.
25.13 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente
aplicáveis.
25.14 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Guaratinga/BA, com exclusão de qualquer outro.
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26 - DOS ANEXOS
26.1 . Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Memorial Descritivo
Anexo II – Planilha Orçamentária
Anexo III – Cronograma físico-financeiro
Anexo IV – Modelo de Credenciamento Representante na sessão;
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Realização de Visita técnica;
Anexo VII– Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação;
Anexo VIII – Modelo de Declaração Relativa à Proibição do Trabalho do Menor (Lei 9.854/99);
Anexo IX – Modelo Termo de Compromisso Responsável Técnico;
Anexo X – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta
Anexo XI – Modelo de Proposta Comercial
Anexo XII – Minuta de Contrato
Anexo XIII – Modelo de Declaração de disponibilidade de pessoal técnico

Guaratinga/BA, 20 de fevereiro de 2020.

Antônio Carlos Rosa Dias
Decreto nº 136, de 20 de março de 2018
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIA DESCRITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NOVO HORIZONTE
MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO HORIZONTE.
Local: Avenida Bahia – s/nº
Área Construída com ampliação: 396,89 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de GUARATINDA- BA

1.0 – OBJETIVO
O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre
o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui a reforma e ampliação do Posto de Saúde Novo horizonte e reforma dos ambientes existentes.
1.1 -GENERALIDADES:
Fazem parte destas especificações e serão exigidos rigorosamente na execução dos serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações
ou métodos de ensaios referentes à mão-de-obra, serviços e padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
A execução de todos os serviços de Arquitetura deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares:
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos em tudo aquilo
que diz respeito aos serviços especificados;
- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA CONFEA;
- Normas da ABNT e do INMETRO.
A execução de serviços de Arquitetura deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:
- Normas da ABNT e do INMETRO:
· NBR 5732 – Cimento Portland Comum – Especificação;
· NBR 7171 – Tijolos Furados Cerâmicos para Alvenaria;
· NBR 7173 – Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Função Estrutural;
· NBR 7184 – Blocos Vazados de Concreto Simples;

Av. Juscelino Kubitschek, 589, Centro – Guaratinga - Bahia - CEP: 45.840-000



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: UWDDFYVDVQFOFQFOAGBY4A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
28 de Fevereiro de 2020
30 - Ano - Nº 2533

Guaratinga





· NBR 7190 – Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira;
· NBR 7203 – Madeira Serrada e Beneficiada;
· NBR 8042 – Bloco Cerâmico – Formas e Dimensões;
· NBR 8043 – Bloco Cerâmico Portante para Alvenaria – Determinação da Área Líquida;
· NBR 8545 – Execução de Alvenaria de Sem Função Estrutural de Blocos Cerâmicos;
· NBR 9287 – Argamassa de Assentamento para Alvenaria de Bloco de Concreto;
· NBR 9396 – Elastômeros em Solução para Impermeabilização;
· NBR 9690 – Mantas de Polímeros para Impermeabilização (PVC);
· NBR 11706 – Vidro na Construção Civil;
· NBR 12190 – Seleção da Impermeabilização;
No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução,
estes serão refeitos às custas da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas.
Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento à ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO.
No caso de divergência de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridades:
* Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos fornecidos deverá ser consultado o Contratante.
* Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, deverá ser consultado o Contratante.
* Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes.
* Projetos elétrico e hidros sanitários serão de responsabilidade da empresa executora. Não sendo admitida alteração no valor global total da obra.
* Toda e qualquer alteração feita pela empresa executora deverá ser atestada pelo fiscal técnico da prefeitura.
Antes do inicio da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas
e as medidas locais ou posições a que o mesmo se destinar. Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias dos
mesmos em relação aos desenhos e especificações, deverão ser corrigidas, pela empresa EXECUTORA mediante a aprovação da FISCALIZAÇÃO da
prefeitura antes do prosseguimento dos trabalhos.
1.2 DA OBRA
1. Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas; entre os detalhes e as
especificações, prevalecerão os detalhes.
2. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes e especificações, inclusive acréscimo, só será admitida com prévia autorização da
Prefeitura Municipal de Guaratinga, através, ofício em três vias encaminhando para apreciação da Prefeitura Local.
3. Todo e qualquer material empregado na obra será obrigatoriamente de 1ª qualidade.
4. Exige-se o emprego de mão-de-obra de 1ª qualidade para execução de todos os serviços especificados.
1.3 OBJETO DA CONTRATAÇÃO
– Execução da “Reforma e Ampliação da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO HORIZONTE”, que consistirá basicamente nos serviços de implantação
da obra; demolição e retirada; infraestrutura e superestrutura completa; cobertura; alvenarias internas e divisórias completas e acabadas; revestimento de
paredes; esquadrias prontas e acabadas; pinturas total; instalações completas da parte hidráulica e elétricas; deverá seguir a seguinte discriminação
básica de obras e serviços:
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1- Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias às interligações com as redes públicas, caso necessárias.
2- Anotação e pagamento das ART's necessárias.
3- Execução de demolições de alvenarias de fechamento, pisos, retirada ou remanejamento de esquadrias de portas e janelas, louças e metais, para os
locais determinados pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO.
4- Execução/Verificação de todas as instalações hidráulicas; sanitárias, elétricas, e similares das áreas de intervenção deste.
5 - Execução de todas as impermeabilizações, tratamentos de fissuras, etc.
6- Execução de contra pisos e pisos internos, acessos e circulações, rodapés, etc.
7- Execução de todos os revestimentos internos e externos.
8- Execução de todas as esquadrias, esquadrias de madeira, painéis em madeira e outros similares em madeira, bem como esquadrias metálicas com
suas ferragens e demais acessórios.
9- Execução das juntas de dilatação e dos seus respectivos tratamentos quando for o caso.
10- Fornecimento e colocação de todos os vidros normais, temperados e espelhos especificados.
11- Execução de todas as pinturas e demais acabamentos, e tratamentos especificados.
12- Execução das obras e dos serviços necessários à execução das caixas de alimentações das instalações, despejos, etc.
13- Fornecimento e instalação de pontos (energia e drenagem) para Ar Condicionado
14- Fornecimento e instalação de letreiro com a Logomarca PME,
Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde
15- Execução e Instalação de todos os forros especificados em projeto.
16- Execução da limpeza geral da obra e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações e entornos, e demais partes afetadas com a
execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas.
1.3 EXECUÇÃO E CONTROLE
Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de
qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de
funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.
Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que
estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada
diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

2.0 – ESPECIFICAÇÕES:
Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o projeto e memoriais descritivos componentes e específicos.
Concluída a obra, o executor deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Guaratinga - BA os desenhos atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido
modificações durante a execução (que tenham sido autorizadas pelo responsável técnico).
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2.1 -PLACA DE OBRA
A placa da obra deve ser feita com material em chapa de aço galvanizado, a ser instalada com altura entre 1,80 e 2,60m, conforme modelo da Prefeitura
de Guaratinga, nos tamanhos 1,5 x 3,0 m.
3.0 – NORMAS TÉCNICAS:
A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais.
Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste.
4.0 – LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA:
A obra deverá ser locada com extremo rigor, os esquadros conferidos a trena e as medidas tomadas em nível.
As paredes deverão ser locadas pelos seus eixos, a fim de compensar as diferenças entre as medidas reais dos tijolos e aquelas consignadas em planta.
5.0 – INSTALAÇÕES E PROTEÇÕES:
Ficarão a cargo do executor todas as providências correspondentes às instalações provisórias, como andaimes, tapumes de proteção de obra, instalação
da obra, instalações provisórias, galpão e placas.
6.0 – MOVIMENTO DE TERRA:
Inicialmente será removido o piso existente no local. Posteriormente deverá fazer o aterro, dando ao posto de saúde os padrões básicos de
acessibilidade. Os aterros internos deverão ser executados com material isentos de detritos vegetais e compactados. Serão aterradas apenas as áreas
necessárias para nivelamento da área construída.
7.0 – FUNDAÇÕES:
A estrutura deverá seguir o detalhamento apresentado no projeto estrutural e memoria de cálculo, bem como as especificações de ferragem, e resistência
do concreto utilizado. Que serão apresentados no processo licitatório. Utilizar espaçadores, “cocadas” para afastamento da armadura da forma, facilitando
o correto preenchimento com concreto. Utilizar concreto de alta resistência, mínimo de 25 Mpa.
Verificação de cálculo estrutural bem como a adequação a obra será de responsabilidade da empresa executora. A integridade física, bem como
segurança de qualquer alteração na estrutura, será de total responsabilidade da empresa executora.
8.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE HIDROSSANITÁRIAS :
Projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias deverão ser elaborados pela empresa ganhadora da licitação, não podendo extrapolar o valor da obra..
A empresa executora deverá apresentar projetos e memoriais descritivos específicos e de acordo com as Normas da ABNT e Legislações vigentes, após
aprovação pela fiscalização da prefeitura municipal de Guaratinga os mesmo deverão ser executados rigorosamente. Sendo a Fiscalização autorizada a
solicitar/ fazer qualquer alteração.
9.0 – PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS:
A empreiteira executará as alvenarias de fechamento em blocos cerâmico, assentados na espessura conforme as dimensões do projeto.
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Os blocos deverão ser assentados com folga determinado pelo fabricante, para que haja argamassa entre os mesmos, sendo obrigatório seu
rejuntamento.
9.1. Alvenaria de Bloco Cerâmico:
Serão empregados blocos cerâmicos de tijolos furados de 6 (seis) furos, de dimensões de 9x19x19cm ou 9x14x29cm. Deverão ser de procedência
conhecida e idônea, bem curados, compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas,
ondulações e cavidades.
Deverão apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas características técnicas
serão enquadradas nas especificações das Normas Brasileiras. O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condições prejudiciais.
As alvenarias de blocos cerâmicos serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas,
com juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. Empregar argamassa mista de
cimento, cal e areia peneirada, traço 1:2:4.
As faces das alvenarias deverão apresentar superfícies perfeitamente planas e verticais. Todos os vãos das esquadrias levarão vergas de concreto
armado.
A argamassa utilizada para o assentamento dos blocos pode também ser industrializada ou preparada em obra e devem atender aos requisitos
estabelecidos na norma NBR 13281. Relativamente à cal hidratada, pode-se utilizar qualquer um dos tipos de cal que atenda à norma NBR 7175.
As areias devem ser lavadas e bem granuladas, recomendando-se para a argamassa de assentamento areias médias (módulo de finura em torno de 2 a
3). Não será permitido o emprego de areias com porcentagens elevadas de material silto-argiloso (“saibro”, “caulim”, “arenoso”, e etc), sendo que a areia
deve atender às especificações da norma NBR 7211.

10.0 – COBERTURA:
A Cobertura será feita utilizando telha colonial sobre estrutura em madeira apoiada em parede, conforme indicado na planta de cobertura.
O sistema deverá ser completo constituído de estrutura, telhas, calhas, rufos e demais elementos de arremate, isolação e acessórios necessários para o
seu perfeito funcionamento, conforme orientação do fabricante e indicado em projeto.
A estrutura do telhado deve ser executada com madeira de lei seca, de primeira qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e
esta deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será
aceita madeiramento empenado formando “barrigas” no telhado.
A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira.
Posicionar simultaneamente as telhas em todas as águas do telhado, para que seu peso seja distribuído uniformemente sobre a estrutura de madeira.
Não pisar diretamente sobre as telhas; usar tábuas apoiadas em três terças.
Os rufos, calhas deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da
ligação entre as telhas, beiral e seus condutores.
Para execução das calhas as telhas deverão ser retiradas parcialmente e armazenadas em local apropriado, isso irá proporcionar a fixação das calhas na
estrutura.
11.0 – ESQUADRIAS E FERRAGENS:
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As portas externas serão todas de vidro, conforme especificação da planilha, sendo que as dos corredores serão de 1,50m x 2,10m, mas com abertura de
1 m.
Todas as portas internas, dos depósitos, copa, banheiros e almoxarifado serão de madeira lisa em compensado lisa 0,80m x 2,10m.
x Porta semi-oca em compensado;
x Acabamento para emassamento e para pintura
x Alizares em madeira com largura = 7 cm;
x As aduelas terão 3,5cm de espessura, serão em Ipê tratado, pintadas com esmalte sintético branco semi-brilho e terão a largura exata da parede;
As portas dos Banheiros PNE deverão ter as seguintes dimensões 1,0 x 2,10 m.
As Básculas serão de vidro temperado incolor, espessura 8mm 0,60m x 0,40 m.
As demais janelas serão de blindex, com dimensões 1 m x 1m.
As portas deverão ser instaladas somente quando a obra estiver na fase de acabamento final, com todos os revestimentos, pinturas, instalação de todas
as esquadrias e pavimentações concluídas e conforme as instruções do fabricante.
Todas as superfícies acabadas das esquadrias, marcos, folhas e ferragens deverão ser protegidas contra batidas e arranhões, até a entrega da obra. A
madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa
comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto.
Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com
madeiras de tipos diferentes.
Deverão ser instalados ferragens e acessórios em todas as esquadrias de madeira, conforme tipo e função das mesmas, de modo a garantir o perfeito
funcionamento dos sistemas propostos.
Todas as ferragens deverão ser cromadas acetinadas da marca, próprias para cada tipo de uso. As chaves e suas cópias deverão ser entregues, assim
que adquiridas, à Fiscalização da obra para guarda. Em cada porta deverão ser colocadas 03 dobradiças. Em todas as portas de duas folhas serão
instalados fechos em uma das folhas, nas partes inferior e superior. As dobradiças deverão ser compatíveis com o peso e dimensão das portas, conforme
determinação do fabricante. Nos boxes de sanitários e vestiários, as fechaduras terão chave pelo lado externo e trava pelo lado interno, com possibilidade
de abertura pelo exterior.
Serão utilizadas esquadrias de vidro temperado ou “BLINDEX” , liso, incolor, com espessura de 06mm em janelas e básculas. Será instalado porta para
fechamento da Circulação porta em vidro liso, incolor com espessura de 10mm. Não podem ser cortados ou furados ou trabalhados após o tratamento. Os
vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas,
bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos das Normas. A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não
sofra tensões suscetíveis de quebra e deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa. A chapa de vidro e conjunto de fixação serão
fornecidos pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada.

12.0 – REVESTIMENTOS:
12.1 PAREDES INTERNAS:
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Todas as paredes construídas na reforma receberão chapisco com traço 1:3 (cimento, areia), recebendo sobre este reboco com argamassa de cimento,
caulim e areia fina no traço 1:2:8 com 0,02m de espessura tratada a desempoladeira e espuma plástica, devendo obter-se uma superfície plana e
uniforme, com exceção das paredes dos sanitários, DML,s lavanderia, cozinha e refeitório onde serão se necessário revestidos em cerâmica branca sem
ressaltos (a ser determinada pela fiscalização), junta de 1ª qualidade, até ao teto.
12.2 PAREDES EXTERNAS
argamassa de cimento, caulim e areia fina no traço 1:2:8 com 0,020m de espessura tratada a desempoladeira e espuma plástica, devendo obter-se uma
superfície plana e uniforme, para recebimento de pintura acrílica.

13.0 – PAVIMENTAÇÃO:
O piso de toda a construção será feito com cerâmica, seguindo as especificações do fabricante, com juntas de dilatação com tamanho apropriado para a
perfeita funcionalidade do material.
Será executado passeio (calçada) em torno de toda a fachada para acesso a Unidade. Este será executado em concreto de 12MPA, no traço de 1;3;5
(cimento/areia/brita), com espessura de 7cm.
15.0 – PINTURA:
PINTURA ACRÍLICA: Na cor escolhida previamente nas cores da bandeira do município, sendo barrado na cor azul, faixa na cor vermelha e toda parte
superior e interna da cor branca em 2 demãos, sobre camada de massa corrida e o selador acrílico, em todas as alvenarias rebocadas, onde não for
necessário o acabamento cerâmico conforme esse memorial.
Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e
convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.
A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas
sequem inteiramente.
As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2
demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta.
Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as
mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas,
lacradas de fábrica.
15.0 – LIMPEZA FINAL:
Deverá ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de
argamassa e tintas.
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16.0 – VERIFICAÇÃO FINAL:
Deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das prefeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.
17.0 – BAIXAS:
Deverão ser procedidas as baixas das ARTs e procedidas às ligações definitivas.
18.0 – OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO:
x Será instalado corrimão, na rampa existente.
x Nas salas, de vacina, procedimentos, triagem e sala de enfermagem, deverão ser instaladas bancadas de inox com cuba com válvula e sifão de
metal.

Guaratinga- BA, 20 de fevereiro de 2020.

Kellyne Mayara S. Lima
Engª Civil - CREA 051644482-4
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20180199966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
1. Responsável Técnico
KELLYNE MAYARA SANTOS LIMA

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 0516444824-BA

2. Contratante

Contratante: Prefeitura municipal de Guaratinga

CPF/CNPJ: 13.634.985/0001-59
Nº: 589

AVENIDA Juscelino Kubitschek

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: GUARATINGA

UF: BA

CEP: 45840000

País: Brasil
Telefone: (73) 3277-2450
Contrato: Não especificado

Email:
Celebrado em: 05/03/2018

Valor: R$ 1,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Fundo Municipal de Saúde de Guaratinga

CPF/CNPJ: 09.676.159/0001-03
Nº: 533

RUA Av. Bahia

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: GUARATINGA

UF: BA

Telefone:

CEP: 45840000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 10/12/2018

Previsão de término: 12/04/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
4. Atividade Técnica
12 - Execução

Quantidade

Unidade

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E
CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

396,89

m2

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E
CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

16,00

m2

24 - Projeto > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE
ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS

396,89

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
5. Observações
Projeto arquitetônico de ampliação do Posto de Saúde do Bairro Novo Horizonte no Município de Guaratinga-BA.
6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
KELLYNE MAYARA SANTOS LIMA - CPF: 063.822.165-00

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________ de ___________________ de ________
Local

data

Prefeitura municipal de Guaratinga - CNPJ: 13.634.985/0001-59

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação
10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94

Registrada em: 04/12/2018

Nosso Número: 49283321

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5aYZZ
Impresso em: 04/12/2018 às 08:33:46 por: , ip: 45.164.40.58
www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia
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41,4

Caixa
5000L

Jardim

Jardim

33,75

Jardim

Calçada
36,32 m²

JANELAS E BÁSCULAS
Báscula de vidro
0,60 x 0,40
Janelas
1,0 x 1,0

PLANTA PAGINAÇÃO

Jardim

Ampliação
Local:

Posto de Saúde - Novo Horizonte
Proprietário:

Prefeitura Municipal de Guaratinga
Prancha:

Aurtor/ Resp.
Téc.:

1/1
Kellyne Mayara S. Lima
CREA-BA 051644482-4

Área total:

1410,62 m²
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO HORIZONTE
LOCAL: NOVO HORIZONTE
MUNICÍPIO DE GUARATINGA-BA
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

BDI 15%
sinapi

UN

QUANT.

VALORES R$
CUSTO SEM BDI
UNITÁRIO

Código SINAPI

1,0

74209/001

1.1

99059

1.2

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA
SAUDE - 1,50x3,00M
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M

USTO COM BDI

TOTAL ITEM

UNITÁRIO

m2

4,00

281,34

1.125,36

323,54

m2

114,80

39,89

4.579,37

45,87

total do item
73965/009
96995

2.0
2.1
2.2

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES
REATERRO DE VALA

3.0
3.1

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
FUNDAÇÃO
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5 MM
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM
ARMAÇÃO VERTICAL E ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIÂMETRO DE 10,0 MM

m3
m2

27,00
114,80

160,10
38,40

4.322,70
4.408,32

184,12
44,16

total do item

96543

3.2

89999

3.3

89996

3.4

89997

3.5

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM.

94965

3.6

96536

4.1

93185

4.2

4.0

jul/19

TOTAL ITEM
1.294,16
5.266,28
6.560,44
0,00
4.971,11
5.069,57
10.040,67

kg

74,65

12,87

960,75

14,80

1.104,86

kg

246,95

10,51

2.595,44

12,09

2.984,76

kg

78,17

6,65

519,83

7,65

597,81

kg

218,50

5,66

1.236,71

6,51

1.422,22

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO
total do item
ESTRUTURA
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA.

m3

11,00

350,67

3.857,37

403,27

4.435,98
10.545,62

m2

125,00

52,02

6.502,50

59,82

7.477,88

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO

m

56,00

30,52

1.709,12

35,10

total do item

1.965,49
9.443,36

5.0

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

89043

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM

m2

368,37

68,24

25.137,57

78,48

28.908,20

93205

5.2

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

m

312,00

22,52

7.026,24

25,90

8.080,18
36.988,38

m2

270,34

57,24

15.474,26

65,83

17.795,40

m2

270,34

22,48

6.077,24

25,85

6.988,83

m

11,00

23,03

253,33

26,48

291,33

m

22,00

63,29

1.392,38

72,78

1.601,24

m

44,00

36,99

1.627,56

42,54

1.871,69
28.548,49

m2

156,00

10,17

1.586,52

11,70

1.824,50

m2

112,00

34,14

3.823,68

39,26

total do item
6.0
92540

6.1

94441

6.2

94219

6.3

94228

6.4

94231

6.5

COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM
MAIS DE 2 ÁGUAS
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA
TRAÇO 1: 2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2
ÁGUAS
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO
DE 50 CM
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM

total do item
7.0
74106/001

7.1

98557

7.2

IMPERMEABILIZAÇÃO
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS

total do item
8.0
8.1
95241
87622
94992

8.2
8.3
8.4

94265

8.5

87257

8.6

88650

8.7
8.8

87879

8.9

94224

8.10

87264

8.11

96134
88489
88426
96116

8.12
8.13
8.14
8.15
8.16

4.397,23
6.221,73

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS
PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 cm
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL
GUIA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM
PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO , COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA

m2

268,00

23,00

6.164,00

26,45

7.088,60

m2

268,00

30,73

8.235,64

35,34

9.470,99

m2

36,32

63,33

2.300,15

72,83

2.645,17

m

25,00

29,65

741,25

34,10

852,44

m2

268,00

56,22

15.066,96

64,65

17.327,00

m

312,00

10,31

3.216,72

11,86

3.699,23

0,00
m2

736,74

3,31

2.438,61

3,81

2.804,40

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m2

736,74

21,49

15.832,54

24,71

18.207,42

REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA
COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI

m2

208,99

46,11

9.636,53

53,03

11.082,01

m2

596,73

33,23

19.829,34

38,21

22.803,74

m2
m2

621,89
621,89

10,88
12,94

6.766,16
8.047,26

12,51
14,88
0,00

7.781,09
9.254,35

m²

270,00

53,12

14.342,40

61,09

16.493,76

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS
PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA
TETOS
EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODA FORRO.
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ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
9.0
9.1
9.2
91011
9.3
91012
91307

9.4

74065/003

9.5

ORSE

3104

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11

ORSE

34713

9.12

ORSE

34378
94575
94575

ESQUADRIAS
MADEIRA
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE
ACABAMENTO POPULAR
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO
ALUMINIO
JANELA DE VIDRO COM FERRAGENS INCLUINDO INSTALAÇÃO.
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, (vitro)
VIDRO
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO.
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO
E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

129.510,19

un

21,00

350,62

7.363,02

403,21

8.467,47

um

2,00

338,26

676,52

389,00

778,00

un

28,00

64,95

1.818,60

74,69

2.091,39

m2

39,56

22,37

884,96

25,73

1.017,70

m2
m2

13,20
4,20

108,69
308,38

1.434,71
1.295,20

m2
um

1,92
4,00

308,38
431,76

592,09
1.727,04

0,00
124,99
354,64
0,00
354,64
496,52

m2

15,75

227,51

3.583,28

261,64

total do item

74130/006

10.0
10.1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO

10.2

PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CFE PROJETO

10.3

PONTOS ELÉTRICOS
Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 20w c/ reator/lamp.
fluoresc.
Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp.
fluoresc.

680,90
1.986,10
4.120,77
22.281,73
357,62

un

1,00

310,97

310,97

357,62

357,62
32.021,68

73953/009

10.4

739536/008

10.5

97607

10.6

ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA

un

6,00

65,21

391,26

74,99

449,95

93128

10.7

PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO
Eletroduto de PVC rigido roscável DN 20mm (3/4") inclusive conexões,
Fornecimento e Instalação
Eletroduto de PVC rígido roscável DN 15mm (1/2") inclusive conexões,
Fornecimento e Instalação
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama Fornecimento e Instalação
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4,00mm2 resistente a chama Fornecimento e Instalação - Ar Condicionado
Caixa de Passagem PVC 4x2"
Caixa de Passagem PVC 4x4"
TOMADA 20A/ PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2
TOMADA 10A/ EM CX. 4" X 4"
PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2
INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"
INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"
TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"
Cabo de cobre nu 10 mm² - Fornecimento e Instalação
PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR
Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)
Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 24
disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e
neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.
Disjuntores
Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100A
Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A
Disjuntor termomagnético monopolar 35 a 50A
Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 18
disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e
neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.
Aterramento
Cabo de cobre nu 10 mm² - Fornecimento e Instalação
Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector
EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
Eletroduto PVC rígido roscável 20 mm (3/4")
Cabo telefônico CI-50, 10 pares
Caixa de passagem para telefone 15X15X10cm
Quadro de distribuição para telefone nº.3, 40 x40 x 12cm

pt

27,00

117,61

3.175,47

135,25

3.651,79

m

618,00

5,51

3.405,18

6,34

3.915,96

m

287,00

7,05

2.023,35

8,11

2.326,85

m

1.975,00

2,66

5.253,50

3,06

6.041,53

91866

10.8

91862

10.9

91926

10.10

91928

10.11

91939
91942

10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23

92003
92002
93143
91952
91958
91966
92005
91933

93128

74131/005

74130/005
74130/001

74130/002

10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29

74131/004
91933

96985
91866
98267
83366
83370

ORSE

1.649,91
1.489,48

10.30
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
11.0
11.1

86931

11.2

2066

11.3

ORSE

11.4
36520
95544

11.5

11.6
86904
95547

11.7

un

6,00

44,13

264,78

50,75

304,50

un

21,00

148,92

3.127,32

171,26

3.596,42

m

16,51

4,18

69,01

4,81

79,36

un
un
un
pt
un
un
un
un
pt
m
un

83,00
37,00
14,00
60,00
16,00
16,00
4,00
3,00
23,00
20,00
2,00

23,43
28,18
41,64
37,60
141,61
15,72
28,95
42,19
48,63
9,77
117,61

1.944,69
1.042,66
582,96
2.256,00
2.265,76
251,52
115,80
126,57
1.118,49
195,40
235,22

26,94
32,41
47,89
43,24
162,85
18,08
33,29
48,52
55,92
11,24
135,25

2.236,39
1.199,06
670,40
2.594,40
2.605,62
289,25
133,17
145,56
1.286,26
224,71
270,50
1.121,20

unid

1,00

357,59

357,59

411,23

411,23

1,00
14,00
1,00

110,77
12,88
19,62

0,00
110,77
180,32
19,62

0,00
127,39
14,81
22,56

0,00
127,39
207,37
22,56

1,00

306,66

306,66

352,66

unid
unid
unid

un

m
Und

50,00
30,00

9,77
51,13

488,50
1.533,90

11,24
58,80

m
m
unid
unid

50,00
65,00
9,00
1,00

5,51
7,64
61,74
150,39

275,50
496,60
555,66
150,39

6,34
8,79
71,00
172,95

total do item
INSTALAÇÕES HIDAULICAS
LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM
CONJUNTO PARA
FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA / CAIXA
ACOPLADA
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO
PARA
FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL
ASSENTO
PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR,
COM SIFAO
PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO
PARA
FIXACAO
PORTA SABONETE LIQUIDO

352,66
2.325,76
561,78
1.763,99
1.699,87
316,83
571,09
639,01
172,95
37.526,14
6.868,38

un

3,00

363,43

1.090,29

417,94

1.253,83

un

3,00

19,92

59,76

22,91

68,72

un

2,00

545,59

1.091,18

627,43

1.254,86

un

5,00

22,55

112,75

25,93

129,66

un

5,00

103,67

518,35

119,22

596,10

un

5,00

50,18

250,90

57,71

288,54
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95543
86872

ORSE

86934
36218
86915
86906

ORSE

11.9
11.10
11.11
11.12
11.13

PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
FIXAÇÃO
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE
BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL
CROMADOS),COMPLETA - CFE PROJETO
BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO MÉDIO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR

un

5,00

30,14

un

1,00

591,21

591,21

679,89

679,89

m

4,00

298,66

1.194,64

343,46

1.373,84

um

4,00

85,38

341,52

98,19

392,75

un

5,00

71,49

357,45

82,21

411,07

un

5,00

42,75

213,75

49,16

11.14

METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

11.15

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO

un

10228

11.16

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL
CROMADO

89987

11.17

REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES

6801
86916

11.18

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 5.000 LITROS, FORTLEV OU
SIMILAR

89424

11.20

94494

89985
ORSE

11.8

Guaratinga

ORSE

4280

ORSE
ORSE

89957
1679
1678

ORSE

4718
91784
90694

150,70

34,66

ORSE

95248
COMP 01
7829

5,00

67,26

336,30

77,35

386,75

un

5,00

un

5,00

192,96

964,80

221,90

1.109,52

70,65

353,25

81,25

406,24

un

1,00

2.238,33

2.238,33

2.574,08

2.574,08

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

un

1,00

36,92

36,92

42,46

42,46

un

3,00

3,60

10,80

4,14

12,42

11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28

REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO
CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA
PONTOS DE HIRAULICA
PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"
PONTO DE ESGOTO DN 50
PONTO DE ESGOTO DN 100
REDE EXTERNA
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC

un
un

3,00
5,00

55,91
29,51

167,73
147,55

64,30
33,94

pt
pt
pt

12,00
11,00
12,00

115,50
44,40
68,22

1.386,00
488,40
818,64

132,83
51,06
78,45

un

4,00

224,91

899,64

258,65

192,89
169,68
3.097,00
1.593,90
561,66
941,44
20.433,80
1.034,59

11.29

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,
DN 20 MM

m

180,00

35,30

6.354,00

40,60

7.307,10

11.30

TUBO PVC ESGOTO / PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

m

432,00

24,34

10.514,88

27,99

12.092,11

12.0
12.1
12.2
12.3
12.4

REDE AR COMPRIMIDO
TUBO DE COBRE CLASSE A -15MM, INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES
VÁLVULA ESFERA LATÃO CROMADO 1/2"
POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO
FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"X1/2" BELL-AIR

13.0

COMUNICAÇÃO VISUAL

13.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO
POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE
COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM

11.19

35.293,20
m
un
un
un

25,00
3,00
3,00
3,00

23,17
66,19
447,84
128,18

579,25
198,57
1.343,52
384,54

26,65
76,12
515,02
147,41

666,14
228,36
1.545,05
442,22
2.881,76

un

23,00

49,75

1.144,14

57,21

1.315,76

total do item

COMP 02

ORSE

245,81
4.894,03

total do item
92305

173,31

2450
72900

14.0
14.1
14.2

74166/001

14.3

total do item
DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA
CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA
H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.315,76
m2
m3

1.250,00
50,00

1,58
6,21

unid

3,00

281,24

total do item

TOTAL GERAL
Guaratinga - BA, 18 de Fevereiro de 2020

Kellyne Mayara Santos Lima
Diretora do Departamento de Engenharia
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310,50

1,82
7,14

843,72

323,43

1.923,00

2.271,25
357,08
970,28
3.598,60
340.756,06
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ANEXO III
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NOVO HORIZONTE MUNICIPIO DE GUARATINGA/BA.
Especificações

1º Mês

Custo Total

BDI 15%

2º Mês

3º Mês

100%
1

SERVIÇOS
PRELIMINARES

2

MOVIMENTAÇÃO
DE TERRA

3

FUNDAÇÃO E
ESTRUTURA

4

ALVENARIA DE
VEDAÇÃO

5

R$

R$

R$

R$

COBERTURA

R$

6

IMPERMIBILIAZAÇ
ÃO

7

REVESTIMENTOS PISOS, PAREDES R$
E TETOS

8

ESQUADRIAS

9

INSTALAÇÕES
ELETRICAS

10

QUADRO
DISTRIBUIÇÃO /
ATERRAMENTO

11

LOUÇAS E
APARELHOS
SANITÁRIOS

12

METAIS,
ACESSÓRIOS E
EQUIPAMENTOS

13

INSTALAÇÃO
HIDRÁULICA -

R$

R$

R$

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10%

0%

0%

0%

6.024,40

3.012,20

1.004,07

0,00

0,00

0,00

35%

45%

10%

10%

6.996,14

8.995,04

1.998,90

1.998,90

0%

10%

40%

30%

10%

10%

0,00

3.698,84

14.795,35

11.096,51

3.698,84

3.698,84

0%

10%

15%

40%

30%

5%

0,00

2.854,85

4.282,27

11.419,40

8.564,55

1.427,42

0%

10%

50%

30%

10%

0%

0,00

622,17

3.110,87

1.866,52

622,17

0,00

0%

40%

40%

10%

10%

0%

0,00

51.804,07

51.804,07

12.951,02

12.951,02

0,00

0%

10%

20%

30%

30%

10%

0,00

2.228,17

4.456,35

6.684,52

6.684,52

2.228,17

0%

0%

15%

20%

40%

25%

0,00

0,00

4.856,89

6.475,86

12.951,72

8.094,82

10%

10%

30%

50%

514,68

514,68

1.544,05

2.573,42

10%

20%

30%

40%

686,84

1.373,68

2.060,51

2.747,35

10%

20%

50%

20%

489,40

978,81

2.447,02

978,81

0%

20%

80%

0,00

619,40

2.477,60

70%

30%

14.303,66

6.130,14

70%

30%

2.017,23

864,53

70%

30%

10.040,67

19.988,98

36.988,38

28.548,49

6.221,73

129.510,19

22.281,73

32.379,30

5.146,84
0,00

6.868,38
0,00

4.894,03
0,00

3.097,00
0,00

14

REDE EXTERNA

R$

0,00

R$

0,00

20.433,80
0,00

REDE DE AR
COMPRIMIDO

0%

30%

0,00

R$

0%

60%

0,00

R$

6º Mês

0%

6.560,44

0,00

R$

5º Mês

6.560,44

0%
R$

4º Mês

0,00

0,00

0,00

2.881,76

0%
15

COMUNICAÇÃO
VISUAL

16

DIVERSOS E
LIMPEZA DA
OBRA

R$

1.315,76
0,00

R$

0,00

0,00

0,00

921,03

394,73

10%

30%

30%

20%

10%

3.598,60
359,86

1.079,58

1.079,58

719,72

359,86

TOTAL MENSAL

R$

19.580,99

R$

73.575,21

R$

89.079,28

R$

56.439,47

R$

70.105,43

R$

31.975,69

TOTAL ACUMULADO

R$

19.751,26

R$

93.326,47

R$

182.405,75

R$

238.845,22

R$

308.950,65

R$

340.926,34

GUARATINGA - BAHIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO REPRESENTANTE NA SESSÃO
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ______________________ ___________________________________, portador do Documento de
Identidade n.º ___________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________________, para participar da licitação acima referenciada,
instaurada pelo município de Guaratinga, como representante da empresa _______________________________________________________________,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como assinar proposta comercial, assinar documentos, requerer vistas de
documentos e propostas, desistir e interpor recursos e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos por firme e valioso.
......................................, ........ de ............. de 2020
Assinatura: ____________________________________________________________
Nome legível: __________________________________________________________
Qualificação: __________________________________________________________
CPF: _________________________________________________________________

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique (Timbrado).
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 003/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada .............. (endereço
completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º
...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens
legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006.
(LOCAL E DATA)
________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020

Eu................................................ (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa ............................................, sediada à .................................,
telefone................., DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto da licitação, tendo tomado conhecimento de todas
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Processo Administrativo nº 032/2020, TOMADA DE PREÇOS nº
003/2020, inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo.

DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pelo empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro
desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo
Administrativo nº 032/2020, TOMADA DE PREÇOS nº 003/2020, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer
desconhecimentos quanto às particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira
responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.
(LOCAL E DATA)
________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)
Processo Administrativo nº. 003/2020
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020

DECLARAÇÃO

1.1.
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada .............. (endereço completo)
................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º
...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente Processo Administrativo Nº. 032/2020, TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020, destinado a contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia de reforma e ampliação do Posto de Saúde Novo Horizonte, conforme especificações e anexos contidos neste
edital, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(LOCAL E DATA)
________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR – LEI
9.854/99
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020

DECLARAÇÃO

REF.: (Identificação da licitação)
............................................, inscrita no CNPJ n.º ........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ......................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, para fins do
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9854 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 ( )
(LOCAL E DATA)
________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO IX
TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)
PELA EXECUÇÃO DA OBRA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrtivo nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020

TERMO DE COMPROMISSO
1.2.
A Empresa .............................., participante da Licitação nº TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020, destinada a contratação de pessoa jurídica para
contratação de pessoa jurídica para contratação de empresa para execução de serviços destinados a melhoria de estradas vicinais do Município,
conforme especificações e anexos contidos neste edital, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s), até a sua conclusão, o(s)
Engenheiro(s) ................................................................... que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo.
Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente
autorizada(s) pelo Município de Guaratinga/BA, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os
requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº
8.666/93, com as respectivas conseqüências previstas no art. 88, da referida Lei.
(LOCAL E DATA)
________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)
Processo Administrativo nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2020
(identificação do representante da empresa), como representante devidamente constituído da empresa................................, para fins do disposto no
Edital Tomada de Preço nº. 003/2020, declara , sob as penas da Lei , em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta apresentada para participar da Licitação Processo nº. 032/2020 - Tomada de Preço nº. 003/2020, foi elaborada de maneira independente, e
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial,
por qualquer meio ou qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação Processo Administrativo nº. 032/2020 - Tomada de Preço nº. 003/2020, não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação Processo nº. 032/2020 - Tomada de Preço nº. 003/2020, não será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado, discutido, com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la
(LOCAL E DATA)
________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO XI
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)
Local e data)
À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Guaratinga- BA
Processo Administrativo nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS nº 003/2020
Prezados Senhores
1.3.
Encaminhamos nossa proposta para a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de reforma e ampliação do Posto
de Saúde Novo Horizonte.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ........................
• Prazo de validade: ....... (...................................) dias, contados a partir da data desta licitação;
• Prazo de execução: ..................................., contados a partir da data de emissão da Ordem de Início, pelo Município de Guaratinga
• Responsável(eis) Técnico(s): ..........................................................................;
• Responsável Legal: .......................................................................................... .
(LOCAL E DATA)
________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE
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ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
CONTRATO Nº XXXX/XXXX

MINUTA DE CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE
SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE GUARATINGA/BAE A EMPRESA XXXX.
O Município de Guaratinga, com sede na Avenida Juscelino Kubistchek, 589, Centro, Guaratinga/BA, CEP 45.840-000, inscrito no CNPJ
sob o nº 13.634.985/0001-59, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sr. ..................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e
a empresa ...................inscrita no CNPJ nº ......................, com sede na ......................, CEP ......................, no Município de ......................., denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ................., portador da Cédula de Identidade nº ...................e CPF nº .................., tendo em vista o
que consta no PROCESSO ADMINISTRATVIO Nº. 032/2020 e o resultado final da TOMADA DE PREÇOS n°. 003/2020, com fundamento na Lei nº
8.666/93, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de reforma e ampliação do Posto de
Saúde Novo Horizonte, conforme especificações e anexos contidos neste edital, no Município de Guaratinga.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020, e seus anexos, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1 - O prazo de vigência do Contrato será até o dia 31 de dezembro de 2020, contados da data de recebimento, pela contratada, da ordem de início,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da lei nº 8.666, de 1993.
2.2-Os serviços serão executados na Cidade de Guaratinga/BA, nos locais definidos pela Prefeitura e vistoriados pela empresa contratada.
2.3 - O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente.
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2.4 - A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao
monitoramento, e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento,
fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço.
2.5 - A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de
dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.
2.6 - A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem
como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3.1 - A despesa com a contratação do serviço será de R$ ....................................... (............................), conforme o orçamento estimativo, correrá à conta
de:
Órgão: 3.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 3.01.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade/Projeto: 0.301.0167.1.007 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Elemento: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 23 – TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – OUTROS
FONTE: 02 – RECURSO ORDINÁRIO
3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1 - Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1(um) ano após a apresentação da proposta, os preços poderão ser reajustados a partir
desta data, para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os
montantes dos pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:
R = I1 - I0 x V
I0
Onde:
R = Reajuste
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I1 = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento
I0 = índice do mês da apresentação da proposta
V = Valor da fatura a ser reajustada
I1 e I0 = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 35 (trinta e cinco).
4.2 - Caso o valor do índice não esteja disponível na data do cálculo do reajuste, será utilizado o índice que estiver disponível e o cálculo do reajuste será
corrigido no pagamento seguinte.
4.3 - No caso de existirem eventuais atrasos por responsabilidade da contratada, os reajustes serão calculados somente até as datas contratuais do
evento gerador do faturamento.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
5.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou
mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
5.3. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
a) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
b) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
c) Se a contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar
a medição prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo.
d) A Contratante terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados.
e) No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na
etapa subsequente.
f) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação
definitiva dos serviços executados.
g) Após a aprovação, a contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de
medição, com detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada.
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g.1) A liberação do pagamento da medição inicial ficará vinculada à entrega da:
a) Vistoria Cautelar;
b) ART;
c) Apresentação da documentação de segurança (ver item 13.7);
g.2) A liberação do pagamento da medição final ficará vinculada a apresentação e entrega completa dos serviços.
h) O pagamento será precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores, para comprovação de cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos
neste edital.
i) Na hipótese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de
até 05 (cinco), sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
j) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
5.4. Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234/12.
5.5. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116/03, e legislação municipal
aplicável.
5.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
5.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado.
5.8. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o
contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
5.9. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
6.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato será realizado pela Engenheira Municipal a Senhora Kellyne M. Santos Lima,
inscrita no CREA-BA nº 051644482-4 consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2 -A verificação da adequação da prestação contratada deverá ser realizada com base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos
técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato.
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6.3 - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço,
deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.4 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatório a que se vincula este contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca qualidade e
forma de uso.
6.5 – A fiscalização da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.6 - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos
sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.7 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
7.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.4 - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro;
7.5 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
7.6 - Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 - A contratada obriga-se a:
8.1.1 - Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;
8.1.2 - Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e
instruções da supervisão do Contratante;
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8.1.3 - Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo Contratante, em local indicado pela fiscalização do mesmo;
8.1.4 - Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e
equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da obra;
8.1.5- A contratada deverá fornecer a todos os operários uniformes adequados com identificação da empresa. Os valores referentes ao fornecimento dos
uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado pela Contratada;
8.1.6 - Manter vigilância permanente no canteiro de obras;
8.1.7 - Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo Município de Guaratinga, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado,
vigências das apólices de seguro e da garantia de execução;
8.1.8 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do
Município de Guaratinga/BA;
8.1.9 - Permitir e facilitar à fiscalização do Município a inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações
solicitadas pela mesma;
8.1.10 - Informar à fiscalização do Município a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra,
dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação;
8.1.11 - Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela
exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pelo Contratante;
8.1.12 - Ser responsável civil pelos serviços, como responsável (is) técnico(s), o(s) detentor (es) do(s) atestado(s) referido(s) no Item 7.7.3 – Qualificação
Técnica, do edital.
8.1.13 - Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável (is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos
no Item 7.7.3 – Qualificação Técnica, do edital.
8.1.14 - Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de terceiros no perímetro da obra;
8.1.15 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação dos serviços, bem
como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/BA;
8.1.16 - Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra que o Contratante manterá permanentemente disponível no local da obra, de
acordo com as instruções ali contidas;
8.1.17 - Apresentar ao Contratante, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da
obra, o comprovante do pedido feito à concessionária do serviço.
8.1.18 - Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo dos serviços, a contratada deverá promover as respectivas
ligações e testes de funcionamento.
8.1.19 - Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas especificações técnicas particulares do
serviços, normas do Contratante, e normas técnicas brasileiras.
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8.1.20 - O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pelo Contratante, emitir globalmente documento de qualidade dos serviços
executados, respondendo pela contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente;
8.1.21 - O Contratante poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da contratada.
8.1.22 - Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das
licenças necessárias a sua execução;
8.1.23 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o loca da obra, quer para outro local;
8.1.24 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do Município;
8.1.25 - Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à fiscalização do Município;
8.1.26 - Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a Fiscalização do Município, que lançará a devida justificativa no
diário de obra;
8.1.27 - Responsabilizar-se pelos serviços específicos de terraplanagem;
8.1.28 – Concluído os serviços, a contratada terá que apresentar o termo de encerramento dos serviços.
8.1.29 - Apresentar ao final dos serviços executados o termo de encerramento assinado pelo responsável técnico da contratada;
8.1.30 - Acatar toda orientação advinda do Contratante com relação à obra;
8.1.31 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal;
8.1.32 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
8.1.33 - Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº
6496.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 - A subcontratação por MICROEMPRESA poderá ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execução do objeto contratado, em
parte do contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuação dos subcontratados, que não terão qualquer vínculo com o
Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo
inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta;
10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
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10.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.2.2 - multa moratória de até 0,33%(zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30(trinta) dias;
10.2.3 - em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;
10.2.4 - as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
10.2.5 - multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.2.6 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
10.2.7 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.2.8 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior;
10.3 - A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
10.4 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.
10.5 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
10.6 - Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
10.6.1 - tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.6.2 - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.6.3 - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.7 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
10.8 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.9 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, judicialmente.
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10.9.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
10.10 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 - A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos e ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o
local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento das obras, a existência dos itens
especificados.
11.2 - O objeto do contrato será recebido pelo Contratante, nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
a) Provisoriamente, através de Termo de Recebimento Provisório - TRP;
b) Definitivamente, através de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresentação, pela contratada, da respectiva certidão de averbação.
11.3 - O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou vistoria que comprove adequação do objeto aos termos
contratuais. Este prazo não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias.
11.4 - Durante a obra, a Supervisão dará ciência à CONTRATADA das recomendações e das especificações para limpeza e recebimento das obras e
serviços.
11.5 - Ao considerar concluída a obra ou serviço, a Supervisão comunicará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação de Comissão de
Recebimento, para lavrar termo de verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizada a obra ou
serviço.
11.6 - Após a formalização de conclusão da obra, a Comissão de Recebimento e a CONTRATADA farão uma vistoria em todos os serviços executados e
materiais aplicados. Concluída a vistoria, a Comissão de Recebimento emitirá o relatório de vistoria informando quais os serviços/materiais aceitos e quais
serviços/materiais que deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados.
11.7 - A CONTRATADA deverá tomar imediatamente, as providências necessárias para reparar ou substituir materiais e serviços, conforme orientação da
comissão. Concluídas as correções a comissão verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou não.
11.8 - Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório de vistoria e, tendo a CONTRATADA cumprido todas
as outras obrigações pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o "Termo de Recebimento Provisório”- TRP.
11.9 - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, às suas expensas, eventuais defeitos e vícios
constatados neste período, a comissão de recebimento emitirá o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2 - A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
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12.3 - O contrato será realizado, sob o regime de empreitada por preço global.
12.4 - A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro
contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
CLÁUSULADECIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES
13.1 - É vedado à CONTRATADA:
13.1.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2 - Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
14.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
14.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4 - O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
14.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
14.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3 - Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1- Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº. 8666, de 1993, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e na Lei Complementar nº 123 de 2006, bem como nos
demais regulamentos e normas administrativas municipais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULADÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Guaratinga/BA – Justiça Comum, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias,
de igual teor e forma,
Município de Guaratinga/BA ,.........de.................. de 2020.
_____________________________
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Christine Pinto Rosa
Prefeita Municipal
Pela CONTRATANTE

______________________________
Pela CONTRATADA
CNPJ:
NOME REPRESENTE:
CPF:
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)

Processo Administrativo nº. 032/2020
TOMADA DE PREÇOS nº. 003/2020

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
_________________________________, portador do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________,
DECLARA que possui pessoal técnico disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, fazendo parte da equipe:
a) 01 (um) profissional formado em engenharia civil com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o
objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar visita diária e sempre que necessária, durante todo o período de execução dos
serviços.

..............................em .......................de .......................de 2020.

(LOCAL E DATA)
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, CNPJ, CPF DO REPRESENTANTE)
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