
COCO! 
GOVERNO  MUNICH,.  

Estado da Bahia • 

MUNICÍPIO DE COCOS 
TOMADA DE PREÇOS 006-2018 

OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia pará a construção da Praça da Cultura Joaquim Ferreira de 
Moura na sede do Municipio de .Cocos •- Bahia conforme Contrato de Repasse n.° 
849.352/2017/MTUR/CAIXA. 	' 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam as exigências deste Editai 
e seus Anexos. 

• LOCAL E DATA DE RECEBIMENTODA.DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA . 

Data 12 de Julho de 2018 
Hora: 09hs00min 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, C 	h 

, Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-004  
CNN  n.° 14222012/0001-75 	 Telefone : (77) 3489.1041 
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CNPJ, n.°  14.222.01210001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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EDITAL 

PROCESSO LICITATORIO N°082-2018 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.° 0064018 
TIPO DA LICITAÇÃO: EXEUgA0 INDIRETA MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
DA CULTURA JOAQUIM FERREIRA DE MOURA NA SEDE DO MUNICiP10 DE COCOS. BAHIA 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.° 849.35212017/MTUR/CAIXA. 

PREAMBULO 

O Municipio de Cocos, mediante a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 
n.° 001/2018, de 02 de janeiro de 2618, publicada no  Diane  Oficial do Municipio, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na 
modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor preço, por exectição indireta mediante o regime de 
empreitada por pregos unitários, para prestação do serviço de Contratação de empresa de 
engenharia para a construgão da Praga da Cultura Joaquim Ferreira de Moura na sede do Municipio 
de Cocos - Bahia, conforme as condições • estabelecidas neste edital e seus anexos. 0 
procedimento libitatório observará as disposições da Lei n.° 8.666/1993 e alterações, da, Lei 
Complementar n.° 123/2006, Lei Complementarn.° 147/2014, Lei Complementar n.° 155/2016, a 
Instrução Normativa n°001 de 19 de janeiro de 2010 e Decreto Federal n.°7.746 de 05 de junho de 

Cadastramento 

• Data de entrega de documentos pam cadastramento até: 09 de Julho de 2018 
Horbrio: 08hs00min As 17h0Omin - horário local • . 	_ 
Local: Departamento de Licitações 	. 
Endereço : Rua presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. 
Cadastramento não corresponde à habilitação pois o mesmo se subordina a analise em processo 
especifico, em conformidade com o §2°,  art  22 da Lei n.° 8,666/199a , 

. 	. 
Abertura dos envelopes de Documentação e Proposta de Pregos  

Data de entrega e abertura dos envelopes} 12 de julho cte 201a 
Horário: 09hs0Ornin - horário local 	- 	• 
Local: Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal 
Endereço : Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, 
Credenciamento: das 09h0Omin às 09hslOmin, incluso neste intersticio a tolerância para o 
recebimento de propostas retardatárias. _ 

HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSÃO PUBLICA 

Rua Presidente Juscelino, 115, CentrorCocos, Bahia,- CEP 47.8,80-000 

CNPJ r),° 14222.01270001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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Estado da Bahia ,• • 

MUNICÍPIO DE COCOS 
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MAMA  

1.1. 	Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de pregos 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, 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 	

„
7-;-;.°0 f” 

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - 
MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA 
TOMADA DE PREÇOS N°006-2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N.° XXXX XXXX XXXX 

ENVELOPE:Nfi 02 - PROPOSTA DE.FRECOS 
MUNICIPIODE COCOS - BAHIA • 
TOMADA DE PREÇOS N.° 006-2048 
(RAZÃO SOCIAL DO.  LICITANTE) 
CN PJ N7.° )000( XXXX XXXX 

1.2. 	Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação ç as propostas 
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro mela similar de entrega, atentando para 
as datas e h-orarios finais para réPebimento  des  mesmos, constantes neste Edital. A _ 	 . 	 , 
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão 
Permanente de Licitação no endereça indicado no preambulo deste Edital e conter os dois 
envelopes acima mencionados, alem das declarações complementares, com antecedência  
minima  de 01 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

2. 	D6 REPRESENTANTE Ê DO CREDENCIAMENTO 

2.1. 	Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 
licitatório deverão estar devidamente representados por 

	

2.1.1. 	Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 
. 	. 	 . 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso , 	. 
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de, sociedades 
comerciais e, RO caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades 
acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata ,de fundação e,estatuto social 
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado naJunta 
Comercial ou. inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no - 	 . 
caso de sociedades cooperativa, sendo, que em tais documentos devem constar 
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 

	

21.2. 	Representante designado pela empresa licitante,  "Clue  deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro CoCos, Bahia, cgP 47.680-900 
_ 

CNRI n.° 14.222612/01901-75 	• Telefone: (77) 3469.1041 
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• manifestar em  florae  da empresa• licitante em qualquer fase da licitação, acompan 	 o 
de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caio de empr4S 13 No 

individual; contrato social ou estatuto em vigor no  cgs°  de sociedades comerciais e hcr, 	co  
Oaso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos-  de eleiçãO\--'2847,-)* 
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercicio, e ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 

	

Comercial ou inscrito no Registro Civil  des-  Pessoas Juddicas da respectiVa sede; no 	. 
caso de sociedades  cooperatives.; 	, 

2.2. 	Cada representante legal/credenciado deverá lepresentar- apenas uma empresa 
licitante. 	 . 	 ' 

2.3, 	0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a pratica de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 

3. OBJETO 

3.1. 	A presente licitação tem por objeto-a escolha da proposta mais vantajosa para 
Contratação de empresa de engenharia para a construção da Praça da Culturí Joaquim 
Ferreira de Moura na sede do.  IvIonicipb de Cocos - Bahia conforme Contrato de Repasse n.° 
849.352/2017/MTUR/CAIXA, mediante o, regime empreitada por prego unitário, conforme 
especificações constantes no Projetoi  Basic.°  -.Anexo .1, que 6 parte integrante deste Edital, 

3.2. 	0 valor maxim° orçado pela Administração para contratação dos serviços de 
Construção da praça  tern  o -valor global de R$ 4$7.245,$.1 (quatrocentos e noventa e sete mil, 
duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos). 	 - 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

4.1. 	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotaça'o 
orçamentaria própria, prevista no orçamento do Municipio para o exercicio de 2018, na 
classificação abaixo: 

, 
02.06.00 — Gerenc. Das Açoes da Secretana Munic. De Infraestietura 

, 	- 	, 
15451.035.1'1023 — Construção e Reforma de Praças e Jardins 

44,9.0.51.00.0() - Obras e Instalações 

24 - Transferências de Convénios - Outros- 

4.2. 	Caso a vigência do contrato ,ultrapasse o exercicio financeiror  as despesas do 
exercicio subseqüente correrão a conta das 'dotações orçamentarias indicadas qm termo 
aditivo ou apostilamento. 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

Rua Presidente-Juscelino, 115, Centro, Cocbs; Bahia;  CEP 47.680-000 

CNPJ n°14222012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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5.1. 	Poderão• participar desta licitação, os interessadós cujo ramo•de atividade 
compativel com o objeto desta licitação. 

5.2. 	Será Permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apreskntem 
modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamentou • 
rodizio das atividades de coordenação e supervisão da execução da obra, et desde 
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intérmediação ou , 	 , 
subcontratação. 	, 

53. 	Não poderão participar desta licitação: _ 	• 
5.3.1. 	interessados proibklos de participar de licitações e celebrar -contratos 
administrativos, na forma da legislação v gente',. 

5.3.2. 	interessados suspensos de participar de licitações e impedidos `de contratar 
com o Município de Cocos por esta lic tação, conforme  art  87, inciso. Ill, da Lei n.° 
8.666/1993;. 

533. 	entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para Tecebet citação •e responder administrativa ou judicialmente; 

53A. 	interessados  due  estejam sob falência, em recuperação judicial  oil  , 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de . 	, 	 - 
dissolução ou liquidação; ' 

5.3.5. 	o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica; 

5.3.6. 	entidade' empresarial responsável pela elaboração do projeto 6asico ou 
executivo ou da qual 6.  autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 56/0 (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou Subcontratado; 

53.7. 	, servidor ou dirigente do ivlunicipio de Cocos ou responsável pela licitação; 
• • 	 , 	• 	- 

53.8. 	entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 	• 
, 	. 	 - 

53.9.. 	4-vedada a subcontratação ,total ou parcial dos seryiços. • 

5.3.10. 	quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 
90 da Lei n°8666/1993 	 . 

6 DA HABILITAÇÃO 
- 

6.1. 	Participarão desta licitação entidades tom credenciamento regular no Cadastro de 
. 	 . 

Fornecedores  du  Município de Cocos -  CRC,  em relação. aos niveis habilitaçãcr jurídica, 
regularidade fiscal federal-  e trabalhista e qualificação econômico-financeira, e entidades não 
credenciadas no referido cadastro, mas que atenderem a todas as condições ,exigidaS para 
cadastramento ate-o terceiro dia anterior 4 data do recebimento das propostas. 	, 

Rua Presidente JUscelino, 115, Centro, CoEos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.°  14.222.012/0001-75 	 • telefone: (77).  3489.1041 • 
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6.1A. 	Os documentos da Habilitação Cadastral correspondern aos docurnentos 
constantes do ed. 28  e  art:  29' da Lei n.° 8.666/1993, os quais deverão 5  cry  124/,<Np  

acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos  -Writ  /6 

habilitação. 	 - 

6.12. 	A apresentação dós documentos da Habilitação Cadastral não isenta 
entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasido 
oportuna fixada neste edital: 

6.1.3. 	Apresentação do  CRC'  .Certificado de Registro Cadastral emitido pela 
Prefeitura Municipal de ceco, dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação. 

6.2. 	Para a habilitação, o interessado ,deverk atender as condições exigidas para 
cadastrarnento" no  CRC,"  até o terceiro dia  Cliff  anterior. a data prevista para recebimento das 
propostas. 

6.2.1. 	O.CRC  sera  utililadb para aferição da habilitação•juridica e da regularidade 
- 	fiscal por meio de consultaiin loco. -A regularidade trabalhista  sera  aferida por Maio da 

apresentação de Certidk erhitida pelo sitio _oficial ido Tribunal Superior. do Trabalho, 
caso a informação não esteja dispbnivel no  CRC.  

6.2.2, 	Também poderão Ser consultados os sitioS oficiais emissores de certidões, 
especialmente ,quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao  
CRC.  A validade das certidões emitidas por meio da rede mundial de computadores 

_  (Internet)  ficará condicionada à verificação da sua legitimidade por meio de consulta 
"on line".  

	

623. 	Procedida a consulta; serão impressas declarações deMonstrativas da , 
_ situação de cada licitante credenciado, que  set  iassinada s pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, bani -  como pelos representantes legais das 
empresas licitantes. - 

63. 	A titulo de habilitação no certame, os licitantes 'deverão apresentar a seguinte . 	, 	 , 
documentação no Envelope , 	1, salvo-  quando as informações pertinentes estiverem 
contempladas de forma regular no  CRC:  • 

	

6.3.1. 	Habilitação juriclica: 

• 6.3.1.1. 	no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis; % 

63.12. 	para as sociedades empresarias ou ernpreaas individuais de 
responsabilidade limitada 	at°  constitutivo, estatuto ou contrato social 

• . 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da réspectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

• , 
6.3.1.3% 	em se tratando de siociedades comerciais ou empresa individual 
de responsabilidade limitada: ato corstitutivo em vigor, devidamente registrado, 

Rua.PreSidente Juscelino, 115, Centro, Oicos, Bahia, CEP 47 680-900 -  
CNN  n ° 14222.012/0001-75 	, Telefone (77) 3469 1041 
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e no caso de sociedades por agões acornpanhado de documentos de eleiçãor.‘" 'Yr  

de seus administradores; 
t6 al:  

63.1.4. 	inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso-de ser o 

sucursal-filial ou agencia; 

63.1Z. 	inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas , 	 . 
Juridicas, no caso de sociedadessimples, acompanhada de prova de diretoria 

em exercicio; 

63.16. . decreto de atitorizaido,  am  se tratando de, sociedade empresaria 

estrangeira  ern  funcionamento no Pais; 	- 

6.3.1.7, 	os atos cOnstitutivos das empresas licitantes deverão estar 

acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, 
. 	• 	. 

preferencialmente, da•tespectiva consolidação. 
• . 

Em relação as licitantes cooperativas  sera,  ainda, 
• , 

Seguinte documentagad. - 	• • 	• , 	••=- 	- - 	• 
- 

6.3.1.8.1. 	A relação dos cooperados que atendem aos requisitos 

técnicos exigido para a contratação e que executarão o contrato,  corn  as 

respectivas atas de inscrição e a comprovação de que'estão- domiciliados 

na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos  arts:  40, 
• , 	 • 	 • 
inciso XI, 21, inciso  le  42, §§2(' a 6° da Lei n, 5.764 de 1971; 

-A declaração 	regularidacie de ,situação 	contribuinte 
• , 

individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 
• 

6.3.1 33. - A comprovação do capital social proporcional ao número de 
• . 

cooperados necessanos à prestação do serviço, 

6.3.1.84. 	d registro previsto na Lei n°5764/1971,  art  107, 

6.a1.8:5. 	A comprovação de integração das respectivas quotas- 

partes 
	. 

• por parte dos cooperados que executaráo o Contrato; 
• - 	 • 

63,1 86 	Os seguintes documentos para a comprovação da 

' 	regularidãde"juridica da cooperativa a) ata de fundação, b) estatuto social 
• ,. 	 • 	,•• 	, 

com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos 

inatituidos JielOg cooperados,  corn  a ata da assembléia• d) editais de 

convocação das tret ultimas assembleias gerais extraordrnarias; e) três 

. 

 

registros de presença dos cooperados que -executarão d contrato em 

assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os 

cooperados autori;ararrt a cooperativa a contratar o objeto da licitação, e 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocbs,'Vahia, CEP 47.680-000 

CNP,1 n°14222012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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6.3.1.8.7. 	A última auditoria' contábil-financeira da cooperativa, 

conforme dispõe o arte 112da Lei n.° 5.764/1971 ou urna declarAção,711";0 4114/ 
as penas'da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo orgão fiscaliza 

	

6.3.1.9. 	Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico FederaKte 	' 
Atividades Potencialmente Poluidoras `ou Utilizadoras de Recursos  Ambient*"  , 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do 

artiga 17,•inciso da-  Leo.  6.938, de 1981 e da Instrução Normativa IBAMA 

	

" 	 • 	 , , 

n.° 06 de 15103/2013, -e legislação correlate, para o exercido de' atMdade de . 	 . 
'-'obras 	classificada  comb  -potencialmente.  poluidpra -ou - utilizadora de 	- 

recursos ambientais,.uPnfOrrne Anexo Ida mencionada Instrução. 

6.3.t9.1. 	Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de 

dispositivo legal, deverá apresentar o , documento cordprobatório ou 

declaração correspondente, sob •aé'ponás da lei. - 	 • 

6,3.1.10. 	Apresentar o Certificado de Regularidade válido, TIOS termos do 

artigo 17, inciso 11, da Lei n.°6.9$8, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA , 	 . 
n.° 31, de 03/12/20p9;e tegislaçãO dorrelata. 

	

. 	• 	. 	• 	, 	, 

6.3.1.10.1. 	A .apresentAção da Certificado de IRegularidade será 
• . 	 ..,. 	 • 	, 	• 

dispensada, caso a Comissão  loge  êxito em obtê-lo mediante consulto _ 

ao sitiq oficial do IBAMA, irnprirnindo-o e anexando-o ao piocesso. 

6.3.2. 	Regularidade fiscal e.traltalhisb: 

	

6,3.2.1. 	prove deinscrip6o notadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

	

- CNRj; 	 • 

	

6.3.2.2. 	, Prova 	regularidade pont- a Fazenda 	ciónal, com a 

	

. 	.• - 
apresentação, da Certidão Negativa de Débitos  dã  Fazenda Nocionaf, ponforme 

Unificação previsto, na .Portaria, do Ministério da fazenda, .n.° 358 de 05 de 

setembro de 2014: que engloba A Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou 

positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e A Divida Ativa 

da União e Prova de regularidade relativa á Seguridade Social; , 

	

6.3.2.3. 	prova de regularidede  corn  o  _Fund°  de Parantii.d0 Tempo de 

Serviço-FGTS; -? 	 % 	- 
.• - 

	

6.3.2.4. 	prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

• do Trabalho, mediante a apfesentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa,  Ups  termos do • Titulo VII-A da consolidação das leis do 

tthbalho, aprovada peio Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943:,-, 
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6.3.2 5. 	prova de inscrição no cadastro de contribuintes 4\3M 
estadual/municipal relativo  ad  domicilio ou sede do licitante pertinente ao se 4 	< 
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; 

6.3.2.6. 	prove de regularidade  corn  a Fazenda Estadual do domicilio ou • • 
sede do licitante, ou outra equivalente ha forma da lei,  corn  validade em vigor; 

6 3 2 7 	prova de regularidade com a Fazenda Municipal do dornicilio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 

6.3.2.8. 	caso ti fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados 
ao pbjeto fiCitatório, deverá 'comprovar tal condição mediante a ipresentação de 
declaração emitida pela -corresjionderite Fazenda- do domicílio ou sede do . 	• 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.3.2.9. 	caso o -licitante detentor do menor prego seja rnicroempresa, 
empresa de Pequeno porte ou sociedade  -cooperative  deverá apreSentar toda a 
documentação ,exigida pare 'efeito • de comprovação de -regularidade fiscal, 

- 

mesmo que esta apresente alguma reitrição, sob pena de inabilitagdo-., 	' 

	

6.3.3. - 	Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou' • não no  CRC,  
deverão  corn-  prover, ainda, a qualificação tednica, por meio da apresentação dos 
documentos que seguem, no envelope,n.° 1: 

6.3.3A 	' Registro ou inscrigão da empresa licitante no CREA -Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia etou CAU -Conselho de 
Arquitetura -Urbanismo, conforme as-áreas de atuação ,previstas TIQ Projeto 
Básico, em plena validade; 

. 	 • 
63.3,2: • Declaragto formal de -que' disporá, conforme modelo- anexo ao 
Edital, por ocasião da futura contratação, das instalações, -aparelhamento e 
pessoal técnico -considerados essenciais pare a execução contratual. 

6.3.3.3. 	Quanto'4,capacitação-técnico-operagional: apresentação de Um
- 	 . 	. 	 . 	 . 

ou  mats  atestados 	tapacidade técnica, .fomecido por pessoa jurídica de 

	

. 	. 	. 	. 	 . 	. 
direito publico ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais - • 	_ 	• • 	• 	- • 	, 	. 	• 	. 
competentes, em nome do-lititante, relativo execução de obra ou serviço de 
engenharia, compativel em características, quantidade's e prazos tom o objeto . 	_ 
da prepente,  lidtagdo, envolvendo t parcelas, de maior relevância e valor 
significativo do Objeto da licitação: 	 • 

	

. 	, 
6.3.3.3.1, Execução de passeio ou piso - de concreto 'com  , 
concreto. moldado,  mínimo de 59 m3; • 

• 6.3.33.2. Pivimento em .paralelepiPedo sobre colchão de areia 
reiuntado com argamassa de Chnenti) e areia;  mínimo de.450m1; 

	

. Rua Presidente Juscelino, 115, CentroyCocos,,Bahia, CE P 47165,0-000 	, 
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6.3.3.3.3. E permitido o somatório dos quantitativos astipuladosi4:4 
itens/serviços acima, mediante. comprovação em  mats  de(t.  
atestado; 	 N c- 

6.3,3.3.3.1, No caso de atestados decorrentes de obr 
executadas em consorcio serão considerados, para efeito 
de qualificação, os quantitativos nos perCentuais, de 

• participação de cada consorciado. No caso de'atestados 
decorrentes de Obras executadas em consórcio ' no qual 
há discriminação eioressa de execução :de partes 
distintas de obras/servigos por-cada consorciada,  sera  " 
cOhaiderada a parcela executada por coda uma idas 
empresas consorciadas; 

6.3.3.3.3.2. Para fins de comprovação de percentual de 
•parbéipação do , consorciado-, • deverá ser juntada 
• c'ertidk/atestacto,  °Oa  do instrumento de constituição do 

• consorcio  dot]; 	 • 
- 	- 

6.3.3,4. 

	

	Comprovação - da capacitagio • técnico-profisaionat -mecitante 
apresentação de Certidão de MerVo Técnico —  CAT,  expedida pelo CREA' ou 
CAU da região pertinente, 	temibs da legislação aplicável,  elm  nome do(s) . 	 , 
responsávegii) técnico(s) e/ou membroS Ida equipe técnica qUeipartlóiparád da , 	. 	 , 
obra, que demonstre a Anotação de RespOrisabilidade, Técnica -  ART  otk o 
Regiatro de Responsabilidade Técnica ‘RRT, relativae execução OS serviços 

, 

que comptieM 	parcelas de maior relevância técnica e valor significativo , 	 • 
contrataçã'o, a saber: - 	 • 

_ Rara o Engenheiro Civil / Arquiteto, serviços de: 

• 1.1. : Execução de passeio ou  _oleo  de vcondreto com 
-concreto moldado; 

6.3.3.4.1.2. Pavimento em paralelepipedo sobre colchão de  
areia reiuntado com argamassa .de cimento e areia; 

6.3.3.5. + - Os.rensponsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica'acima 
elencaclos -deverao pertender.  ao  -quadro permanente da emPresa e licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal,fparifins deste 
certame, o • 

	

	
- 	_ 	. 

sócio  clue  comprove seu vincula por intermedio de contrato 
• , 	• 	- 	: . 	, 

social/estatüte socialro-admimstrador ou o diretor; o empregado deVidamente . 	, 
registrado em Carteira • de • Trabalho e Previdência Social; e o preêtador de 
serviçog cofrramtrafo dscrito firmado com o licitante, ou  Corn  declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor , 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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seccionais, bern como da comprovação do que estão domiciliados em 
localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI; da Lei rt.° 5.764, 
de 1971; - 	• 

633.52. 	no decorrer da execução da obra, os profissionais de que 
trata eslesubitem poderão ser substituidos nos termos do artigo 30 §10° 
da Lei n.° 8.666/1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. , 

Nota: Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em 
nome da licitante 'elott de qualquer técnica de nivel superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, pertencente  go  seu quadro 
permanente, Aomprov0a essa condtçãO conforme item A 3.3.5 	- 

6,3.3.6: 	' Declaração de  Victoria  da empresa licitante, que vistoriou os  
locals  da execução dos serviços objeto-cleste instrumento • convocatório, 
conforme modelo anexo; 	• 	- 

• - 6.3.3.7. 	E de inteira responsabilidade da licitante a verificação  "in  bcou das 
dificuldades e dimensionamento dos dados necessários p apresentação da 
Proposta. A não verificação.  dessas difibuldades não podera ser avocada  rib  
desenrolar dos trabalhos corno fonte de alteração dos termos contratuais que 

633,5.1. 	caso o licitante - seja sociedade -"cooperativa, os 
responsavers técnicos  &au  membros da equipe técnica de que trata essnrkigUATN-F, ,,,, 
Subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através ar̀  ( 

.ic - c"?:  apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação frant ;4,,  _s C ,  

integralização das respectivas quotas-partes e de três re"gistrbs to 	c- 
presenga desses cooperados em assembléias gerais 	nas reunide 
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venham a ser estabelecidoS; 

• • 6.33.7.1. "" 	Vistoria poderg ser aclimpantiada  or  servidor designado 
. • 	 .. 

para  ease-  fim, de segunda a. sexta-ferra, das 08h0Ornin horas as 	• 
17h0Ornin horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 
telefone (77) 3489.1041. 

• -- 	• 
6.317.2. 	prazo pare vistorja 	no dia util segUlnte  ac,)  da 
publicação do Edital; estendendo-se ate.  o dia átil anterior) data prevista 
pare abertura dos. envelopes.. 	- 

6.3.3.7.3. 	para a- vistoria o licitante, ou o seu representante legal, 
devera  ester  -devidamente identificado, apresentando documento de 
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação parara realização da yiStoria. , 	 - 
6,33.7.4: 	Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão _ 
por exclusiva conta da licitante: 	- _ 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ no 14,2Z -2012/0001-75 	• 	telefone: (77) S484.1041 

2 



EIRE 

  

MUNICÍPIO DE COCOS 
-  GOVERNO  MUNIGIPP  . 
COtot  

PRY-a...,n0+0.E,FDT.S.,11. 

6.3.4. 	Qualificação econõrnicb-financeira: 
` 

Certidãoi Negativa de Falência ou Recuperaglip Judicial, 
. 	. 	. 	 . 	L liquidagao judicial, ou de execugao patrimonial, conforme o caso,,expedida p 	" 
distribuidOr da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentrb do prazode valida 	- 
previsto na própria certidao, Ou, na omissão desta, expedida a Manes de 60 , 
(sessenta) dias contados-da data da sua apresentação; 

6.3.4.2. 	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contabelk do Último - 
Exercício Social, registrado na junta comercial do estado de -origem v da 
empresa, A exigíveis e apresentados  pa  forma da lei, que Comprovem a boa 
situação finaqceira.cia2empresa„`yedada a  Spar  sUbstituigão por balancetes ou 

	

„ 	. 	- 	 _ 
balançOs provisórios; podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando 
encerrado ha Mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

- 
6.3.4.3. 	0 balanço patrimonial devera estar assinado por contador ou por , 
outro profissional equivalente:devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; • 	" 

, 
6.34.4. - As empresas, coristitufdis 	exercício. em ,curso_ deverão 
apres'entii copia do balanço de Oberttio .ou copia 'do..livro,diário contendo 
balanço abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; • . 	 . 
6.3,4.5. 	caso •  o•  licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acornpanhaclos ,da-Ultirna auditoria contábil-financeira,  conforms  dispõe o artigo 
112 da Lei n. 5.764, dé 1971, ou de uma declaração, sob as perta-da lei, de 

a  

que tal auditoria não foi exigida  pal°  órgão fist,alizador; 

6.3.4.6: 	, A boa situação financeiratio licitante  sera  avaliada pebs:Mdices de , 	 . 
Liquidez Geral (LG), SolVencia Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC);  igual ou - 
maiores que 1  (urn),  resultantes  du  aplicação das formulas abaixo, com os . 	 , 
valores extraídos de'seu balango patrimonial ou apurados mediante consuita  in  
loco; no c•aSo de empresas inscritas no-CRC: 	 • 

AtiVoCfrodiante:+ Realizavel a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante- 

AtiVo Total 

Passivo Circulante + Passivo  Mao  Circulante . 

*Ativo Circulante . 
7 
	. 	. 	, 	• 	 .., 

Passivo Circulante , 	•  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos,  Sabi;  CEP 47.6,80,000 , 
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, 	. 	. 	. 	. 	. 6.34.7. 	0 licitante que apresentar  indices  econômicos iguais ou inferiores • • 	, 	 • 	_ 	 . 	. 1 (um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquitç  
Corrente deverá comprovar que possui patrimônio liquido equivalente a 
(dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

	

6.4. 	Todos os licitantes, credenciados ou não no  CRC,  deverão apresentar, ainda, rtt:i 
envelope n.° 1: - 

6.41: Declaração de que cumpre todos -os requisitos de habilitação e que sua 
proposta ,está em conformidade com ag exigências deste Edital; 	• 
6.4.2, • Declaração de  clue  não-possui  pm  seu quadro de'pesso.al empregado com . 	 . 	, 
menos de 18 .(deióito)-  anos em' trabalho noturno, -perigoso ou insalubre e de 16 - 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a‘partir de 14 . 	- 
anos,  nog  termos do inciso )0(XIII do  art.  7°.da Constituição Federal; 	̀ 
6.4.3. 	Declaração que nãopossui,empregadde executando trabaltio.  degradanté , 
ou forçado, observendo o disposto nos innisoe-III e ly do  art:  -1-° e no iricisq<III do  art.  • , 	- . 
5° da Constituição Federal de 1988. , 
6.4.4. • Certidão Negativatdo -Cadastro Nacional . de Empresas Inicléneas e 
Suspensas 	CgIS, mantido pela Controladoria-Geral da União , 
www.portaktatransparenciaqov.brIceis;  

' 	 • 	 • 	' 	 . 
6.4.5. 	Certidão  Negative  do Cadastro Nacional de Conaenageoes Civeis por 
Atos de Improbidade Administrativa, mantido 'pelo Conselho Nacichal de Justiça 
www.dni.lusibriirmirobidadê admIconsilltar.recnieticlo.phia‘ 

6.4.6. 	Certidão  Negative  de•Inidâneos,, emitidOpelo portal do  Tell  - Tribunal de 
Contas -da.'Uniát4 pelo :endereço. -•http-://portattcumov.br/resporisabilizacacipublical 
licitantes-inidoneas/. 

	

6.5. 	'Os documentos para ,habilittgao poderp ser- apresentados erh oinal, por 
'qualquer processo de cópia.  auterittgada, pcir cartório competente ..ou per. servidor  'Oa  
Administração, desde-que apresente até 24 horas antes da abertura do certame, ou Publicação 
em órgão da irnprenqaoficial. . 

7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta, apresentada no envelope' n.° 2, será redigida no idioma pátrict, impressa, 
riabridada em todas  'ad  suas páginas e ao final firrnada peto repteseritante legal da 

• - 	 _ 
empresa licitante,-sem emendas, entrelinhas ou re§salVat, devendo conter: • ,„ 

	

7.1.1. 	• A raZão'Social 	PJ 'e CN 1'dá empiesa libitante; - 

	

7.1.2. 	Especificaçôge -do pbjeto de -forma clara, _observadas . as especificações . 	• 
constantes do-Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; - 

	

7.1.3. 	..0 valor total da proPoita  ern  moeda corrente nacional, expresso em 
numeral e por exteriso, conforme Modelo de Proposta Comercial constante dó Anexo 

, 
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7.1A. 	Planilha ,prgamenttria, conforme Anexo I. 

7.1.4.1. 	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custo 
operacionais, encargos previdencierios, trabalhistas, tributários, ,comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

, 7.1.4.2: 	Quando se tratar de 	de-senrigo,-  a licitante incluirá na , 	 . 	- 	 • 	. 
.. proposta o valor correspondente ao percentual de que trata o  'art'  22 inciso IV , 	- 	 . 	. 	, • 
da Lei- n.° 6,212, de 24.07.91; 'com , a redação da Lei  tic°  9.876;  de 26.11.99; 
também referido no  art.  7' ta Ma.trução Normativa/RFB N.? 971, de 13. de 
novembioe'2ÚO9.(DÔU17.1t2QO9).c 	• 	• 

7.1.4.3. 	Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão 
refletir teM fidelidade es custos egpeCífit'adCIS e a imargem de lifcro..pr.etendida. 

7.1.4.41 	Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para e , 
desclassificação da 'proposta: A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no - 	 , 	, 
preio indicado pelo Presidente da Cdmissão perrnanente.  de Licitação, clesde 
que não hajarnajoração çldpreço proposto. , 

• • 	, 	- 	, 
7.1,5. 	Composjção do B,DI, detalhando todos os seus componentes,  ern  valores 

nominais como também sob a forma percentual, conforme Anexo I. • 

7.1.5.1. 	Os custos relativos a administração local mobilização e 
desmobilizageo e instalagao de canteiro e acampamento, bem comoquaisquer 
outros !tens que possam ser apropriados -corno custo direto ‘da obra, não 
poderão ser incluídos ria composigão.do  BDI, _devendo ser, cotados na  planate  
orçamentaria; 

7.1.5.2. 	As aliquotas de Vibutos cotadas pelo licitante neo podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legelagao tributária; 

7.1.5.3. 	Os fributos considerados de natureza direta e persofialística como 
o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica'--SPJ - Contribuick Sobre o Lucro -  
Líquido: CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do  art:  9°, II do  

wt 	 • 	 • 

•  Decreto n.°7.983, de-2013  (IOU,  Súmula 254). 

&Iv 
1j2 Fitt 	 
a. 

Liciterites' sujelta§ et) regime de tributação de incidencia não-- . 	_ 
dumulathia_de PIS e-gbFINS devem ereseMar demenetratlyb de. ápbragad de , 
contribuiC0es'sociala. coMpleyar!de que los,Terceptyais dos referidos tributos 
adOt;dbec  eat  taxi de BDI borresOdnderi e -média' doe -percentu' 	efetivos 

" Rua Presidente Justelino, 115, Centro, Çocos, BahiarCEP 415680-000 
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• recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos  ho 	K MUN . 	• .0(‹. 
30 das Leis h.° 10:637/2002.e 10.833/2003, de forma a .garantir que

'  os 
• o 

contratados pela /6 Administração Pública reflitam os Denefícios tri . l‘r 

concedidos pelategislagáo tributária. 
• - 	- 	• 

••..„ 

	

7.1..5.5. 	As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão--  
apresentar os percentuais de ISS,.PIS e'COFINS, discriminados na composição 
do  BD],  compatíveis as aliqUotas a. que estão obrigadas a recolher, conforme 
previsão  canticle  no -Arroxo IV da Irei Complementar n.°123/2006. 

, A composigão, de. engargoS,  Social's  -das .pfhpresas'optantes pelo 
Simples Nacional não poderá inéluir-  Os gastos. relativos as- gentribiligõ'es que 
estão disPensadas de recolhimento (Sesi, SenairSebrie  etc.);  conforme dispões • . 	. 
o  art:  13, §3°, da referida Lei Complementar; . 	. 	 - • 

	

.1.1 $7. 	•  Sera  utilizada .a taxa 'fle-  BPI  do orçamento base da ficitaçao nos 
casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços,, sempre qób a taxa de 
BOI,adolada.  pela contratada•- for injustificadémente etevada,  corn  vistas a , 	 • 	• 
garantir 'o equilíbrio econômico-financeiro .do -contrato e a manutenção do 
percentual de 'desconto ,ofertado pelo ,contratazIO, em atendirneoto ao  art:  37,. 
incisO XXI da Constituição Federal e  at.) art.  14 do Decreta Federal-  n.° 
7,983/2013; 	 • - 	• 	• • 	• 

, 
7:1.6. 	Cronograma Físico financeiro, em conformidade com as etapas, prazos 

e demais aspectos fixados 'Seta Administração n6 Frojeto• Oásica,:ajustado propqata 
apresentada, conforme Anexo I. 

	

, 	. 	• 
- 7.1.7. 	Composição dos Pregos Unitários, o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as •parcelas relativas' a-  map  de obra, materiais; equipamentos e 
serviços. 	 - 

	

. 	• ", 	, 	•. - 
••• Planilha de composição de  preps  unitário, irr.plessa em 

formulário•próPrjo, ofertados por item e subitem; põm clareza esem rasbr.as; 
licitante-  devera' apresentar 'planithas de comPosição de, preços 

unitários em conforrnidade'cOMas'planilhas orçamentárias P 'em-conformidade 
comas 6oinposiç6ea tontidas no SINAPI; 

	

7.1.7.3. 	A licitante deverá na ,composigão de pregos unitários de  Mao-de= 
- 	• 	. • 	, 	 - 	• • 

obra "observar o.§ pilos salariais norinatiyosi da. categoria correspondente, 

	

- • , 	 . 	, 
fixados por lei, disSidio coletivo, acci'dos fou corivengóds coletivas de trabalho • .. 	 - 

.do(s) triuniciPio(s) onde tocorrera(ão) e(s) serviço(s), ou, quando esta abranger 
mais de  urn  tiiuniCipio; 	

. 
 

P 	 p 
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7.1.7.4. 	No caso de existirem  Lens  de serviços repetidos na Planilha de 
árçamentação de  °brat s  será necessário apresentar apdnas uma composição 1s0MLINr4 
de pregos unitarios, referenciando os itens aos quais a composição -pertenc /JP  h.° é sendo  maenad°  entregar as referidas composições na mesma ordem e com • • — 
mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de- Orgamentação d 
Obra (Planilha de Preços),' devendo estar devidamente assinadas pelas • respectivas eMpresas; 	 • 	- 	 • 

7.2 0 prazo de validade da proposta será de 60 fsessentij dias, contados a-partir da data de 
sua entrega. 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1. . 	No dia: hora e local deSignados neste Edital, em ato público, n presença 'dos 
licitantes •a Comissão Permanente de Licitação receberá de uma só vez os Envelopes fl .0  01 
e n.° 02, bem  corn°  a declarações coMplementares; e prooedérá kabertura dalicitação. 

8.2. 	Os atos públicos poderão ser assistidos por qualqUer pessoa, nias sOmente deles 
participarão ativamente oslicitantésba representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre: eles;  nem atitudes désrespeitosas ou,  que causem tumultos e . 	, 
perturbem o bom andamento dos-trabalhoi. 

8.2.1. As declarações compleMentares deverão preferencialmente ser entregues 
sepa,radamente dos envelopes "scirna mencionados, ou no máximo dentro 
do envelope n.° 01 e consistem nos Seguintes documentos: 

( 
Indepeodente da Proposta, de que a proposta foi 

• 	elaborada .de •forma independente, nos termos da instrução  Nonnative  
-SLTUMPOG n.° 1)2/2609, conforme modelo constante do Anexo VII a este • , 
edital. 	 •• 

1:2. A ausência  dot  docurnentp mencionado -110  Walton.-  anterior , 
implicará a desclassificação da proposta . 	 , 
Declaragii-O de Enquadramento da Licitante como tilibroempresa . ME, 

Empresa de Pequeno Pode EF'P' ou  Cooperative  eqUipatada  COOP,  nos 
terrnoszdo  art.  34 da-Le1n.° f1,488/2007. apta a usufruir do tratamentp favorecido 

, 
estabelecido nos  arts.  42 a 49' da Lei Complementar n.0,123/2006 e alterações das 
Leis Complernentar n.° 147/2014 e 155/201'162 

8.2.2.1:A apresentação da declarac5b mencionada no subiterri anterior é  
facultative  e deveraser enlregue to-somente pelas licitantes efetivamente — 
enquadradas que pretendam se beneficiar 'do -regime legal diferenciado e 
que não, tenbani sido- .alcançadas por alguma hipótese de exclúsão do  
tratamento jurídico diferenciado. 

Rua Presidente Juscelino, .i5, Centro, Co_cps,.Babia,  CET?  47.640400 . 
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8.22.2.A participação em licitação na condição de microem-presa ou 

,s 

empresa de pequeno porte ou  cooperative  equiparada, sem que  

enquadramento nessas  categories,  ensejará a aplicação das sOn 
previstas, em Lei e a exclusão do regime de tratamento difere,nciad 	N°  

comissão poderá ree4 lizar diligências para verificar a \teraCidade 
declaração. 

8.3. 	Depois de ultrapassado o hordria para recebimento dos envelopes, nenhum outro 
será recebido, nem. tarrwouco  Sera°  permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 
relativos à documentação ou proposta de pregos apresentadas. 

• 
8.4. 	A sguir,,serdo Identificados s licitantes e proceder-se-á d•obertura dos.nvelopes • 
n,° 01 - Documentos de Habilitação. 

• 
8.4.1. 0 conteúdo dos envelopes será rubricado  pelt's  membros da Comissão e petos 

licitantes presentes ou por seus representantes, e  consulted°  o CMFer se for o  

8.5. - 	Como condição prévia ao exame de documentação de habilitação do licitante,-  a 
. 	 - 

Comissão Permanente de Licitação Poderá verificar o eventual descumprimento das condições 
de participação, especialmente quanto A'existencia de sanção que impeça a participação  rid  • 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

	

, 	 . 
8.5.1. Cadastro Municipal •de Fornecedores de Cocos 1  CMFC, a consulta deverá ser 

• realizada  in-loca ou via sistema no Setor de Licitações; 	• . 	• 

8:5.2. Cadastro Nacional de -ErnpreiaS Inidâneas e Suspensas - CEIS mantido pela 
Controladoria-Geral da.Unido}(www,portaldatransparencia.gov. br/ceis); 

• _ 	' , 
8.5.3. ' Cadastro Nacional de Condenações  _Civets  por Atos de ,. Improbidade• 

Administrativa, 	mantido 	pelo 	Conselho 	Nacional 	de -.  'Judge  

	

, 	. 	_ 
cwww.cnj jugbeimprobidade_admiconsultar requeridaphp). 

8.5A, Sistema Nacional de Inabilitados e Inithineos, mantido pelo Tribunal de Contas 
da Unido - TCU (https.licoritas.teg.gov.briordslOp--inabilitado:ceiticlao) 

8.5.4.1. Caso não seja possível a verificação no momento do Ceit-arrid as•empreses , 
serão habilitadas, rhaS  sera  condição_ imprescindivel a comprovação da 
regularidade tiara uma futika contratação._ . 

8.6. 	A consulta  àó&  cadastros será realizada  ern  nome da empresa licitante também 
de seu sócio rnajoritario, par força db aftigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, qüe prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática _de, ato de improbidade . administrafiva, -a 
proibição de contratar cooi (3 Poder Pliblidoe  indusive.por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja sócio majoritário. 

8.7. 	Coristatada a. existencia de. sanção,' a Comissão-  reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de contratação. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia CEP 47680-00.0 
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8A.1. ,Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 	"wit,  
documentação de habilitaggo dos licitantes então  sera  verificada, conforme dema' 4`•••••'" 
exigências previstas neste instrumento convocatório.  Hs  rt-c.t-tol.,  

8:4.a  Cas6
, 
 a Comissão julgue come/Merits, poderá -suspender a reunião  park  

analisar os docUmentos apresentádos, marcando; na oportunidade, nova data e 
horário em  qua  voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos 
os documentos de habilitação ja rubricados e os Envelopes n.°,02 Proposta de 
Pregos-, rubricactos exteinamente por todos os licitantes e p&p me,mbros: da -. 
Comissão, perManecerão  ern  poder desta, até que seja concluida a fase de 
habilitação. 	 • 

8.8. 	Ao licitante inabilitado  sera  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. 

A 

8.9. 	Após oprocedimento de çierificação da documentação de habilitação, ce,Envelopes 
n:° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão:pbertos, na mesma sessão, desde 
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 
público espécificamerite:m—arcado Para eáte fim, Apoi`O reulat•decurs&da•fase rediesal. 

• 

8.8.1., Não ocorrendo a desistência expressa de todos  oá  licitantes, quanto ao 
direito de recorrer; os .Envelopes n.°. 02 , Proposta de Pregos serão rubricados _ 	 • 
pelos licitantes presentes•ao  aloe  mentidos invioláveis até a posterior qbertura, 

8.8.2. Ultrapassada a fase 'de habilitação eabertas as propoitas, não cabe . 	-• 
desclassifiear o licitante- por motivo relacionado-Lcom a habilitação, salvo em razão • , 	 _ 	 _ 
de fatos supervenientes ouso conhebidOS após ojulgamento. .• 	' ,• 

8.10. 	As. propostas d  preps  dos licitantes habilitados serão então juigadas,_confonne 
item _próprio deste Instrumento Convocatório. 

. 	• 	 •• 	' 8.11. 	Se •todos 'os -licitantes• forem - inabifitados ou - togas - as •-• propostas :forem 
desclassificadas, a COMissãO Permanente de Licitação poderá 'fixar o prazo de-08 '(ar)) dias  
Otis  para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 	_ 	' 	 - 	• 

8.12. 	Ern  todos- os  atop  pÚblicos,tserão,lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. • 

._ • 	. 
8.13. 	Sera  considerado inabilitado olicitante que: 

• 8.1Z 1. Não apresentar 6s documentos exigidos- por este Instrumento 'Convocatório 
• - 	• . 	- 	 • . 	,„ 

no prazo, de validade a/0u -clevidamente, atualizados,  off  nao• comprovar sua 
• habilitaçao, por  Men  do  CRC,  ressalvado o disposto quanto a comprovação da - 
regularidade fiscal 	empresas de pequeno  ports  e cooperativas 
-eriquadtadaS no artigo 34 da Lei n.° 11488/2007. 	• 

Rua Presidente.Justelinn,118, Centro,.Cocos;"13ahin, CEP 47:680,000 . 	 . 	 , 	. . 	. 
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8.122. Incluir a proposta de pregos no Envelope n.° 01. 

814. 	Constatada a existência de alguma restrigão no que tange a regularidade fiscal 

microemPresa, empresa •de paqueno parte ou sociedade  cooperative,  a mesma setaif' 
convocada para, no Prazo de 5 (cinco)  dies  .úteis  epos  solicitação da Comissão Permanente de 

Licitação, comprovar a regularização O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 
- 

8.15. 	A  rid()  regularização fiscal no prazo previsto no subltem anferiár acarretará a 

inabilitação do licitante, sendo facultada a corivácagk -dos licitantes remanescentesoa ordem 

de classiticacão. Se, na.  ordem de classificação,' seguir-se outra microernpresa,. eitipresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiácal, será 

concedido o mesrno-PraZoliare tégPlarkagão:' - 	• . 	 , 

8.16. 	A intimação dos atos de 'habilitação ou inabilitação dos licitantes sere feita mediante 

publicação na  in-praise  oficial, salvo se presentes ás prepostos dos licitantes, nó ato público 

em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação  sera  feita por comunicagao direta aos 

interessados e lavrada em ata. • 

DO JULGAMÉNTO DAS PROPOSTAS 

9.1, 	0 critério de julgamento será o menOr'pre0 global. 
„ 

9.2. 	. Na data da abertura dos envelopes, contendo aS propostas,  sera°  rubricados os , 	 , 	 • 
documentos pelos membrOS da Cornissão Permanente de-  Ucitação e,  pelos representantes 

legais das entidades , licitantes presentes.-  A tornissgo t  Oast,  julgue nabessárici, poderá 

suspender 'à reunião para áliSe• das'inesmas e utilizar-se, se foro  Caw,  de aisessoraniento • . • 	• 	• 	 . 	 - 
técnico especifico, ettavée de parecerque integraran  process& 	

: 
 

, 	• 	' 	. 
A Comissão Permanente .de illidtação; verificará as propostas pPresentadas, 

desclassificando desda lágá aquelas que no cestejarn em-conformidade dom ds'requisitos 
. 	. 	, 

estabelecidos neste Edital.-. 
_ 

 

• 9.4. 	Não  sera  considerade qualquer oferté ou'vantagern não prevista neste Edital, para 

efeito de julgamento da propbsta. 

9.5. _ 	As propostas serão classificadas em ordem crescente de pregos propostos. • 
• . 	 . 

9.6, 	A Comissão Perinanentí de ticitagão verificara o porta das empresas licitantes 

classificadas. Havendo microempresas, empresas da :pequeno párte e • sociedades . 	 • 	 T  

cooperatives  participantes, procederaé.cpmparação dom es valores da-primeira colocada, se , 	„ 
esta for empresa de maior porte, para ollm de aplicar-se o disposto nos  art.  44 e 45 da Lei 

Complementar n.° 123/20.06; regulamentada pelo Decreto  nib  6204/2007. , 	' 

9.6.1. 	Nessas condições, as proposta de rhicroempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedales cooperativas`qtie se encontrarem na faixa de. ate 19% (dez por , 	 , 
cento) acima da 'proposta de,  menor preço serão consideradas empatadas com a 

pfirneirp colocada. . 
• 

RuaPresidente Juscelino, 115, Centro Coças B8hia,.CEP 47.6807000 
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•  9.6.2„ • A melhgr classificada nos termos de item anterior terá o direito d 	why  
encaminhar lima última oferta 'para desempate, obrigatoriamente em valor inferior,  

• • da Primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso, esteja .presente na sessfor,, , 	c 
ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão Perrnenente,do 	(c;,)  
Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta devera ser esCrita e assinick,-7---- 

-para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 	- 	• 	- — ra  

9.6.3. 	. Caso a, microempresa, empresa de 1pequeno porte ou sociedade -  
cooperative  melhor ,classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes migiterwresas, empresas de pequeno porte g - 
sociedades coop.erativs-quetse endontrerti naquele intervalo da 10% (de;por cento), , 	 . 	, 

' na ordem 	ciaasifigagão, pardo exercício do fTleSMO direito, nos mesMos prazos • 
estabelecidos no subitem anterior. 	• . 

	

	 • 	• , . 	 . 
9,7. 	Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microernpresa,lempresa , 
de pequeno porte  on  ,sociedade cooperativa empatadas na faixa de -ate 10% (dez por cento) 
sobre o valor cgtedo-pela'PriMeira c.olocada,-a Comissão Pergianente.de  Licitação convocará 
os licitantes para que compa'regern ao sórteio na-  data e horário estipulados; para que  Sze  
identifique aquela que primeiro poderá redpziraoferta.. 	 • 	• 	• 

9.8. 	Havendo êxito no procedimento de desernpate,  sera  elaborada a nove classificação . 	 _ 	 • 
das propostas para finsde aceitação do Valor 'ofertado. NãO sendo aplicável o procedimento, , 
ou não havendo êxito' na aplicação deste, prevalecerLa classifitação inicial. 	- 

- Persistindo o empate;  sera  assegurada preferência, :sucessivamente, aos bens e 
serviços: 	 • . 	, 	_ 

• 9.9.1. 	produZidos no Pais; • ' • 

9.9,2, - 	produzidos ou prestados por empresas brasileiras; _ 

9.9.3. 	produzidos ou prestados:por empreSai que-  invistam eni pesquisa e no - . 	 . 	• 	. 	- 
desenvolvimento dê tebnglogia no•Pais. 	• - 	• 	• 	, . 	_ • _ 

9.10: 	Esgotados todos os demais critérios ,de desempateprevistos em lei; a escolha do 

	

_ 	, 	 . 
licitante vencedor ocorrerá. por  Melt)  delSortelo, pare o qual os licitantes habilitados serão . 
convocados. 	• 
• , 
9.11. - 	Quando todos os licitantes, forem deasclassificadoa, a _pornissão• Permanente de 
Licitação pgdera fixar o•prazo de 8  (oho) dies.  úteis para apresentação de ,novas propostas, . 	. 	 . 
.escoirnadas das causas de deSclessificação. 

9.12.- 	Será desclassificada a proposta que: 
. 	• 	• 	- 	.• 	• 

9.12.1. 	-não estiver em conformidade com'os requisitos estabelecidos neste edital; 

9:12:2, 	contiver, vícios ou.ijegalidades, for 'omissa gu.apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento, - • ' 	 - 

Rua Pr• 	esidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia,'CEP 47680-000 
CNEY n°14222.012/0001-75 	 ' Telbfone. (77)3489.1041 • 

21 



`00 

 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE, COCOS 	coca, 
GOVERNO MUNICIPE 

5.5 r- -551.15 55 5 5 e tAHIA 

9.1Z 3. 	não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto  basic°  ou 
erteXot,' 

9:12.4: 	contiver • oferta de vantagem não prevista neste -edital inclusiv 
financiamentos subsidiados ou a.fundo -perdido, iou apresentar _preço 	vanthgenU  
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 	 - 

9.12.5. 	nã  o apresentar &Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de 
que trata a Instrução Normativa n.°.2, de J6 de setembrci.de  2009,..da•Secretéria de 
Logística e Tecnologia da thformação 'do Ministério do Planejamento, -órgameit 

s  Gestão, conforme modelo Mexo VII a este edital. 

9.12.6. • --.Apreaentar,:nactinpOsição da-seus-pre6s:- • - 	 • 	, 	s. 	• 
9.12.6.1. 	taxa de Encargos Sociais ou taxá de B.D.Linverossimil; 

9.12.6.2. 	custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado; 

9.12,6.3: 	quantitativos 'de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 
insuficientes para compor a Unidade dos -serviços. 	• 	." 

9:12.7.". apresentar preços manifestamente inexeqüíveis; assim ; considerados 
aqueles que  nap  venham a ter demonstrada  sua-viabilidade, através de dOcitmentação 
que comprove quens.,custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientesside produtividade aão compatíveis  cord  a execução do objeto dQ cantrato;  

al  2,7.1.- 	Considere-se rrtanifestimente inexequível a proposta. cujo valor . 	. 	 , 
global propOsfo seja 	a 70% (setenta por Canto) doin -enot dos' seguintes , 	. 	. 	, 
valores: (a) -Media aritmética dos valores 'das propostas superiores a 50% 

s 	 _ 	 - 	 • 
(cinqUenta  pair  cent6)-do valar orgado pela Administração, ou-(b),Valor orçado 
pela Administração. 	• _ 	• 	„ 	 ' 

- 	s 	- 
9.12.772. 	,Nessa situação, será facultada ao licitante o:prazo  des  02 (dois) dias 
úteis para çornProvar.:a viabilidade- doi pregoa constantes  am  sua proposta, 
cOnforrne,parámetros.do:artido 48, inciso II,  Oa  ,Lei n.° 8.666/1993, 	pena de , 	, 	_ 
desclassificação. 	. 

• 

	

9.13. 	Sera, 	dêsclassificada a propossfa ou O lance vencedor nos ,quais ae Verifique , 	• 	 . 	, 	 . 	. 
que qualquer, um, dos seus ,custos unitários supera o correspondente . Custo unitário de 

* referência fixado pela Adininistiaók-'eM Coriformidade.com;os Projetos 'doa Anexos deste 
Edital, ainda que o valor global da proposta -aaja inferior ao global orçado. 

	

9.14. 	Se a proposta de preço. não for aceitável, a Corpissão .Permanente 'de Licitação . 	 .  
examinará a,proposta subseqUente, e, Sim sucessivamente, na ordem de clos,sifidação", 

, 
Sempre  qua'  "propoSta  nã6  for. aceita;...e ántes-da. &-Cornissão- Permanente de 

s 	 . 
Licitação pastar à 'subseqüente, haverá nova verificação da eventual ocorrência dó empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei ComOlementar,rt.° 123/2006, seguindo-se- a disciolina , 
antes estabelecida, se for o caso • 

• 
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9.16. 	' Do julgamento das propostas e da dassificação,  sera  dada ciência aos licitantes 	
tJN 

para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, sera/C,'S' 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugna-lo no mesmo  pram. 	 4jo 	! 

9.17. 	Transcorrido o prazo recursal, sem interposição 'de recurso, ou decididos o - 

recursos interpOstos, a Cornissad Permanente de Licitação encaminhará o procedimento 	2t 	7 
licitatário para hotologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após 

adjudicação do objeto licitado ao licitante Vencedor. . 
• , 	 , 	• 

6.18. 	A intlinagão do resultado final do julgamento  des  propostis.sera"feita mediante , 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico 

- em que foi adotada-a/decistiot oaaa em qüe aintirnagao  sera  feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 	. 

9.19. , 	0 resultado do certame  Sera  divulgado no Diário Oficial do Município' de Cocos:  

Sable,  no sítio tv1/4w,cocos.ba.gov.br, , 

10 	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
- 	. 

10,1. _ A interposição de recurso-  referente a habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas .observará o disposto no  art  109, §4°, da Lei n.° 8.666/1993. 

10,2. Após cada fase da licitação os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 
. 	 , . 	, • 	.- 	- 	 • 
interessados, pelo prazo necessano à interposição de recursos. _  

la  3 	0 recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá , 	- 	 - 
efeito suspensivo -podendo a iautoridade competente motivadarnente e presentes 

razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficacia 

suspensiva. 	 _ 	• 

10.4._ Os recursos deverãO. ser :encaminhados pare o , Setor de Protocolo, na sede da 

Prefeitura Municipal .de Cocos, situada na Rua Presidente Juscelino‘,. 115, Centro, • , • 
Cocos, Bahia, CEP 47 S80-000. 	• - 

• , 	. 
- 10.5. 0 recurso terá dirigido, ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente 

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 uteis, coitado do recebimento . 	• , 
do recurso, sob pena de responsabilidade. 	-- 

10.a Os recursos interpostos fora do prazo não èello'conhepidos. 

11 	DA ADJUDICAÇÃO -E:FiOMOLOGAÇÃO1.  • • 

• • 	r 	• 	- • 	• 	• 	 ' 	• 	; 	-• 
• 11.1. 	.A homologação .do resultado aa 'adjudicagão das obras/serviços e fornecimentos 

a(s) licitante(s) venCedora(s)-do certame, será efetuadapeloldrefeito do:MtiniciPifq,.coMbase,no 
- 	- 	 . 	• 	. 	, 	 . 	• 	. 

Rua Preeidente Juscelino, 115, CetitrO, tacos, Bahia/CEP -4-7.680-0D0  

CNN.  n.° 1422201-2/0001-75 	 -; Telefone: (7-7) 3489.1041 
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WI; 

relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação designada para este fim, observadas 
as condições constantes do Edital -e seus Anexos

It 
 

11 	DO TERMO DE CONTRATO 
. 	• 

12.1. 	Ap6s a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser • 
firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos  art:  57, § 1° e 79, §5° de Lei n.° 

- 8.666/1993. 	• 

12,2: 	0 adjudicatário terá o prazo de Ti5 (cinc.o)•dias 	contados a partir da data de _ 	. 	 , 
sua convocação, maya.,;_*aastribr o ',fermi) de Contrato, .sob pena de decair • 	direito 
contratação,  sent  prejuízo das sanções previstas nesteeEdital: 	- 

12.2.1. 	Alternativamente a convocação para 'comparecer perante o.  órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato', a Administcação poderá encaminha- 

. 	 . 
• lo  para assinaturarnediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que  spin  assinado no prazo de 07 (seta) dias, a contar da data de 
seu - recebimento. 

12.2.2. 	0 prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrito poderá ser • 
prorrogado, ‘por igual periodo),por.  solicitação justificada do adjudicatbrio p apeita pela 
Administração. 	 • 	' 

- 
12.3. 	Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração Municipal realizará 
consulta ao CMFC e-ao sítios oficlais para emissão e manutenção da regularidade perante  Rs  
Órgãos constantes, da habilitação, cujos re§ultados serão anexados aos autos o.propepso.  
Tao-somente a insCriçãO ou hregularidade:não determina2 impossibilidade de contratar, 

123.1. 	Na hipôtese de irregularidade do registro no  CRC  o contratado deverá 
regularizar a sua situação Perante o cadastrd no prazo de até 05 (duo) dias, sob pena 

. 	• 	. 	. 	. 	. 	• 	 . 	_ 
de aplicação  das paznahddqs previstas no edital e anexos. 	

r 

124 	Sea  adjudicatário; nd ato da assinatura 'do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantémas mesmas condições de .habilitagao, ou quando, injustificadamente, recusar-se

d
: 

assinatura; , poderá 	 o outro licitante,,- desde que respeitada ,a 'ordem 
:assisificaçio para celesebrcarcoancvontra

c
ta?o nas meama

.
S•cond

z
igôes da proposta vencedora, sem 

prejuízo das sangões previstas em 

13. 	DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. 	• 0 prazo de vigência do contratb.será da 360 (trezentos e sessenta) dia k contado a 
partir -de sua assinatura, com eficáda•le6a1 a Partir da publibação do' eitrato fdo.cOntrab no 
Diário Oficial do Município de Cocos, tendo inicio e vensimento em dia de expediente da 
Prefeitura Municipal de Cocos - Bahia, devendo-se OIcItiir o primeiro e incluir último, podendo 

Rua Presidente Juscelino, 115; Centro, Cocos, Bar*, CEP 472680-00.0 	 24 
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• set  prorrogados nos termos do  ad.  67., §§1° e 2°IdeLei n..0.8.666/1993, 

13.2; • Q objeto contratado 	executado o cenclutdo_no-prazo dd 246"(duze • . 	. 	 . 	. 
quarenta)  dies  consecutivos contadoea partir•daexpedigãe da Ordem de Serviça. • 
• . 	 " 	. 	: 	. 	• 

   

14: 	Dp REAJUSTE 

14,1., 	• Os preços permanecerão validos, por  urn  período de um ano contados da data de — 
apresentegdo da -eroposta._ApóS este prazo serdo, reajustados, per responsabIlidade do 

IVIunicipio;  aplicando-se aseguintefórmula: 	 . 

.4---V;.(I141.0)  

Onde: 
_ 

R - valor de reajustamento procurado; • 
V.- valor contratual a ser reajustaclo-,,  

lo  - índice de preço Verificado no mês de apresentação da proposta;  

Ii  - índice de prego refeiente so:Inds de reajustamento. 
„ 

14.2: 	Os  indices  a serem consideradds no reajustarnento, serão extraidos da revista da 

Fundação Getulio  Verged  - coluna.35 -Indide Nacional de Pregos - INCC. - 	- . 

14.3. 	Para fins de aplicação desse item deverdo inexistir culpa da licitante véncedora QO 

não cumprimento do praio inicialmente pactuado.- 

15. DA ENTREGA E boRECEBÍMENTO.DO OBJETO a DA FISCALIZAÇÃO • 

15,1. 	Os critétios 	recebimento e aceitação dp. gbjeto e de fiscalização estão previstos . 	 , 
no Instrumento do Cobtrafe.:AneZO'Xf. 	 - 

. 	 , 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDACONTRATADA.:  

16.1. 	Aiobrígações-d.0 contrtanie e'Ci.a:  CO)  htrate'llaisão as estabeHecides•neste Edital e 

seusianexos, na proposta apresentada e nolnatnimentocle Contrato 	 . 

17 DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO gQ,NTRATUAL 

17.1. 	As hipóteses de rescisão do ajuste, hem corno a disciplina aplicável em lais casos, 
são aquelas previstas no inStrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.° 

8.666/10031 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro,,Cocos,'Rahia, CEP 47.680-000 
,CNI31 n.° 14.2'22.012/0001-75 : 	• 	.felefone: (77) *91041. ' 
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17,2. 	0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
- 	• 	= 

	

17.2.1. 	Balanço dos eventos contratuais j5 cumpridosou parcialmente cumpri 

	

17.22. 	Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

	

17.23. 	Indenizações e multas. 

18. DO PAGAMENTO 
• ... 	 , 	- 

18.1. 	0 pagamento -seta efetuado pela COntratante após' a conclusão de cada etapa 

prevista no cronograrne i.fisico-firiariCeircr, no.  prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota FiedaliFifUr(a.  contendo o -datalhamentO da execução do objeto e og. - 

materiais empregados. 	 . • 

18.2, •• 	Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem 'o limite de , 
que trata b inciso II do  arc.  24 da Lei n;°•8.666/1993, peder50-ser efetuados  ho  prazo de até 10 _ 
(quinze) dias  CAS,  tontados da data da ,apreeentaÇarr qa-Nota Fiscal/Fakir/a, nos.tennos do  

art.  5°, §3°; da Lei n.° 8.666/1993. 

18.3. 	A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverã ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, , 	, 
contado da data final do período de 'adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 

. 	 - 
refenr,  

18,31. ' Havendo erro na apresentação da 'Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que - 	 . 
impeça a liquidação da despeta, o pagamento ficaftisobrestadd até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras, Nesta hiptitese, o prazo para 'pagaMento iniciar- . 	 - 	 • 
se-5 ap6s a;comprovaçãO:datregularização da situação, não acarretando qualquer - 	, 	. 	 .  
Onus  para a Contratante. 

18.4, 	0 pagamento somente ser5 autorizado depois de efetuado o"atest9't pelo servidor 

competente, condicionado .este ato 	verificacão cig conformidade da Nota Fiscal/Fatgra , 	 , 	 , 
apresentada  am  relação, 5 etapa do tronograma fieico.financeir.o, entregue e  go  serviço . 	, 	 _ 	, 
executado e aos  Materials  empregados. , - 	- 

18.5. 	Os pagamentos.e.sfacL condicionados a liberação  dc  órgão federal concedente dos , 	 , 
recursos financeiros aos quais.gstão vinculados os recursos para a execução da obra/serviço.. _ 

18.6. 	Sera  efetuada. a  ratan*  ou glosa no pagamento,  proportional  à irregularidade 

verificada, sem prejuízo dassanções cabíveis, caso se constate que a Contratadp: 

18.6.1. 	.  nap  produziu os regultados agordados; 

18.8.Z 	deixou d executar as atividades contratadas,  outgo  as executau tom a 

qualiclade'rnirorna.eXidida; ou 	- 

18.6.3. 	deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do objeto, ou utIlizbu-ostom qualidade ou.quantidade inferior,a demandada. 

Presidente Juscelino, 115, Cen rn, ço,c0s, Bahia, CEP 4716E10-000 , • 	 26 ,  
CNN  n '14222 012/0001-75 	 - Telefone : (77) 3489,1041 
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, 
18.7. 	0 pagamento  sera  efetuado através de ordem bancária, para credito em banco, , 
agência e conta-corrente indicados pela Contratada. 	' 

- 	 • 
18.8. 	Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar corno emitida a orçtj  FL;  no 
bancária. 	 - 	 • 

18.9. 	Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributaria prevista na legislaga" • 
aplicável. . . 	 , 

	

18.9.1. 	h Contratada regularmente optante-  pelo Simples Nacional não _sofrera a . 	 . 
retenção tributária quanto abs impostos e-contribuigbes abrangidos por aquelesegirna. 
No entarib, o pagamento ficara -bondicionadõ.  à apreseptaçâo de comprovação„por 
meio de documalitOblicial,,da:qbe'faz  ¡tie Lab  4ratamantd tribUterio favorecido previsto 

,  

	

ná  referida Lei Complementar. 	 - 

18.10. 	Nos casas de eventuais atrasos de pagamento; desde que a Contratada hão tenha 
concorrido, .desalguma fornia, pars tantoifica convencionado que a taxa de compensação 

	

. 	 . 	 , 
financeira devida "¡via Contfatante,-  antra  a data do vencimento e o efetivo adimplernento da 
parcéla, é calculada mediante a aplicação,daseguinte fórmula: • 

EM =IxNxVP, sendo: 

EM = Encargos moratóriosi . - 	. 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagaMenba a do efetivo 'pagamento; 

	

, 	. 	_ 	• - 	 •  
VP  =Valorda parcela a-ser paga. 

_ 	. 	 - 	• 	, 
I = Índice de compensageafiripriceira (1,6001644 assim-apurado: . 	, 	_ . 	- 	• 	. 	, 

• 	Is' 6/P—JDI ."" 	I: 0,66.6i643B 
365 	 -TX-=•PercentUal da taxa anual = 6%. . 

„ 

19. 	DAS SANÇÕS'ADSIÍSTRATIVAS 
- 	 . 	, 	• 

19.1. 	Comete. infração administrativa nos termos da Lei n.° 8.66611S31 Contratada que 
i 	. • - 	 . 	• 	 .„ 
nexecutar total ou parcialMente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratagao; ensejar o retardamento da execugao do- objeto; fraudar na execugao do Contrato; 
comportar-se de modo iriidoneo; corrieter.fraude fiscal,  du  não mantivera proposta; , 

r 	 - 	• 

•  19.2._ 	A _Contratada bus cometer qualquer das -infrações acima discriminadas ficara , 
sujeita, sem prejuízo da resPonsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

19.2.1.. _advertência por faltas êes, aesim entendidas aquelas qtie no acarretem 

Rua  Presidente  Justelino, 115, Centro, Cocoà, Bahie;CEP 47:660-0110 

CNPJ ft° 14222.012/0001-75 	• 	sTelefone: (77) 3489.1941 
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•prejuizos sigriificativos para a dontratante; 

19 22 	multa  moratoria  de até 0,3% .(três décimos por canto) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadinbiida. até o limite de 30 (trinta)-diSs; • • 
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19.2,2.1. 	em se tratando da inobgervancia do prazo fixado para apresentação , 	 _ 
da garantia-(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar:se-á multa 

-14Tva 

te

c 

	

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 'dia de atras 9i 	
vit  

•4-, 
observado 0 máximo de 2% (dais,  por:cento,, de modo que o atraso.superior elr  

••  25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administração contratante a promover é; ca.: ;Aris ---- i..: 

	

19.2.22. 	as ppnalidacles •de malta decorrentes de fatos diversos  sera°  
consideradas independentes  antra  si. " 

19.2.3., 	multa compensatória de até 10%",(dez-por canto) sobre o valor total do 
contrata, no caso de inekechgãolátal dóbbiéto;' 

	

.192.3.1. 	am  Caso de inexecução parcial, a multa cornpensatõria río mesmo 
percentual do Sabitem acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação 

	

inadirnplida; 	. 	• 
• 

1924. 	suspensão de licitar impedimento de-  contratar coimo órgao, enfidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pablioa.opera e-atua concretamente, 
pelo prazo.de,,até dois anos; - 	' 	, • 	. 	 „, 

19.2.5. 	declaração de inidoneidade para licitar ou "contratar con i- Administração • - 
Pública, ariquanto peidurarem os motivos determinantes cia punição ou até  clue  seja 

, promovida a reabilitação_perante,a própria-autoridade que aplicou panalidade, que , 	_  
sera  conc'edida sempre  qua  a. Contratada • ressarcir a Contratante pelot, prejuízos 
causados e após decorrido o prato da ppnalidade de suspensão do subitem anterior; - 	• 	.. 	- 	_ 	 , 	 , 	• 

19.3. 	A aplicação de multa  Mao  impede que-  a ,AcIrniniStracao- rescinda unilateralmente o , 
Contrato e aplique as outras•sangães cabbreis. 	 ' 

19.4. 	A recasá injustificada'cla Adjudicafária em assinaro Contrato, após.clectidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido Pela Administração, equivale a inexecução total do 
contrato, sujeitando-ais pen,alldaclei acima estabelecidas. , 	 . 

19.5. 	" A aplicação de qualquer penalidade não eiclui azapticação da multa. • 
• - 

19.a 	Também fica Sujeita ás penalidades-dd  art.  87,  III  e IV da Lei n.° 6.666/1993, a 

Contratada que: 	. ' 	- 	- 	 - 	• 

19.611.tenha sofrido condenaçao defir praticar,' por meio dolosos, fraude 

	

. 	 ,nitiva por 	
• 	 -- 

fiscal  no recolhimento de_quatsquer tributos; 

19.6.2. 	tenha praticado atos iliCitos visando a fróstrar os.objetivos da licitaçao; 

- 19.6.3: dernOnstre não poSsuir idoneidade paracontratar com a Administragão em - 	 , 
virtade de atoSilicitos praticados. 	

• 
	 - 

Rua Presidente Juscelind, 115,.Çentro,.Çoccis,.•13ahia, ÇEP, 47.689-000 	• . 	 . 
CNRI n° 14 222 012/0001-75 	• 	Telefone (77) 3489 1041 •• 	 . 	. 
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. 	 , 19/. 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-sea  em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se O prOcedimento 
previsto na Lei n.° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n°9784, de 1999. 

19,8. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em considerag 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como a dano causa 
Administração, observadoo principio da proporcionalidade.  

lag. 	As multas devidas •eiou, prejuizos causados a Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem papas;  óu  recolhidos em favor do •MúniciPio, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, Serão inscritos na Divida Ativa da Municipio e -cobrados 
judicialmente. 	• 	• -1,  • " - 	• 

... 	 • 	. 
19.9.1. 	Casa a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo  
-maxima  de 30 (trinta) dias, a  canter  da data do recebimento da comunicaVão enviada 
pela autoridade competente. 	 • 	-- 	 •  

la  io. 	As penalidades serão obrigatonamente registradas no CMFO. • 	• 

19.11. 	As sanções aqui previstas, são independentes  antra  si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no  cap  das multas, cumulativamente, sem prejuiza de outras medidas cabíveis

I.  
- 	 . 

, 

	

20. 	DA IMPUGNAÇÃO 

20,1. , 	Decairá da cllielto de irnPugnaros teripOa deste Edital.perante éstarAdmigistração, o 
licitante que não o fizer até o segundo dia CM que anteceder abertura dos envelopes. com  as 
propostaa, ,pelas .falgas ou Irregulariclades que viciariam este Edital, hipótese em que  tat  

• 
comunicação não terá efeito de recurso. 

26.2. 	A impugnação feita ternpbstivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório ate o-trânsito em julgada da decisão a ela pertinente. 

20.3, 	Qualquer gicladdo eiparte legitima pare iinpugn'ar_ésto Edital por jrregularidade na 
• aplicação da Lei ri.° 8.666/1993, devendo protocolar o pedida aice: 5 (cinco) dias Citeis-antes da 
• data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, deyendo a Administração julgar e 

responder a impugnaçaó em ate 3 (três) dias uteis, sem prejuízo da faculdade prevista no §„ 12 
do  art. 113th  referida Lei. 

20.4. 	,' A impugnação poderá ser realizada por patigãoprotocolada na  sad,  da Prefeitura 
Municipal de Cocos,  situ*  no endeceço Ria Presidente Juscelioor  115, Gentrp, ,Cocos, 
Bahia CEP 47.680-000, das 08h00min as 12h0Otilin de segunda sexta-feira, em dias de , 	 • „ 
expedientes. • 	• 

	

21. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS • •-•1 . 

21,1: • kautdridade competente podeii revogar a licitação por ra2eses-deinteresse pública 

• Rua Presidente)uscelino, 115, Centro, Cacbs, Bahia,' CEP 47.6897000 . 	. 
CNPJ n.°  14222.01z/owl -75 	‘. Telefone (77) 3489:1041 .' . 	 . 	. 	, 
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decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para , 	. 
justificar tal donduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 'oficio ou  nor  provocação d 
terceiros, mediante parecer escrito e devidainente fpndamentado. , 	, 	: 	 • 	• -is  sr,  
21.2. • A homologação do-resultado desta licitação não implicará direito A contrafação. 

21.3. 	Os licitantes assumem todos os, Guetos de preparação e apresentação de  suds  „• 
propostas e AdministiAçã'o não terá, em nerihtim caso, responsável por esses custos, 
independeritemente da condução ou do resultado do processa licitatório. 	• 

21.4, 	A participAção na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas. neste.inStrumentO . convocatório e seus Anexos, bem como da ' 
obrigatoriedade:dcrCumptimento-dee'dieposigões oelé  canticles..  • 	, 	 • 

21.5. 	Qualquer modifioa.  gão no instrumento corivocatório exige divulgação pelo mesmo • •• 
instrumento de publicageo em que se deu o texto -original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

••• 	. 
• estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não •afetar a formulação- das 
propostas. - • 	• 	• 	- 	- 	 - 

. 	 • 
21.6.

- 	
Não hevenclo expedienfe

. 
 ou oconendo qu'alquer fato superveniente que impega.  

realização- do certeme na data marcada,.6 Sessão Será automaticamente trapsferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmci horário e local anteriormente estabeledidoe, desde 

• ' 	 a - 
que não haja comunicação da Comissão  ern  sentido.çontrario. 	' • . 	 , 
21.7. 	E facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da liôitação, a 
promoção de-  diligência destinada a ésclareder ou complementar a instrução . do processo, , 	. 
vedada a inclusão posterior de documento ou informaçdo que deveria constar no-ato  da Sesse"o 
publica. • 	- 	• • 

21.8. 	• As normas que disciplinam este certame serão-sempre interpretadas Am favor.da 
ampliação de dispute entre os interdssados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o principio d isonomia, a finalidade e a segurança da contratação: 

21.9: 	Em caso de' cobrança pelo fcirnecimento de copia da• integra deste Edital e de  •thus  
anexos, o valor se limitara ao custo efetivo da reprodução gráfica de tale .docurnentds, nos 
termos do artigo 32, §5°, da Lei ri.° a:66611993. 

21.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste.Edital e seus Anexos„exur7se-a•or  die  , 	 . 	 ,cli 
do inicio e incluir-se-á To, do vencimento.  So,  se iniciern •-e irencem os prazos em dias de 

• . 	7  
expediente na Administração. _ , 

. 	• 

21.11. • Cr desatendiinenfo de  exigencies  formais-não essenciais não irrrportara Q afastamento 
do licitante, desde que 	possível o aproveitamento do . ato, observados os princípios •da • • 	 • 
isortomia e do interesse público. 

• • 	- 	• 	 - 
21.12. 	Em caso de divergenclaentre disposições deste-Edital e" de'seusAnexospu demais _ 
pegas que compõem o processo, prevalecerão as riéste,Edital. 	I - - , 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia,,CEP 47.68Q-00,0 

CNel n.° 14222,012/0001-75 	 Telefone : (77) 3489.1041 
• - 
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21.13. 	Os casos omissos serão dirimi0os pela Comissão com base nas dispasigões -da L 
n. 8.666/1993, e demais diplomai legais eventualmente aplicáveis. • 	 • 	 . 

21.14.'9 Edital esta disponibillzado, na Integra, no endereço Rua Presidente Juscel 

115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, das 08hs0arnin 	121-1SGOmin de segunda 
, 	 . 	• 

sexta-feira,  Om  dias de expedientes, mesmo endereço e  period°  no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos 

os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados • no CMFC, para efeito de 

cadastramento porpsta Administração MuniCipar(att.,22, § 2°, da Lei n.' 8.666/199A). 

21.15. 	Casa todas as informações inclusas neste instrumento convocatorio- e em  sects  
- 	 • 	 „ 	, 

anexos, não forem suficientes para atender alodas is irifarrriapers/duvictas/esclarecimentos, , 	 . , , 	. 	 _ 
as mesmas podia° ser dirimidas na sede de Prefeitura Municipal - Departernento de , 	 . 
Licitações situada a Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, , 
das 08hs0Ornin as 12hs00min de segunda à sexta-feira até o primeiro  die (dB  anterior? data 

- 	 • 	, 	 • 
para abertura da sessão. 	• 

, 
21.16: 	0 foro pare 	questões  relatives  ao presente Edital sere o da Seção' Judiciária . 	 • 	 , 	 . 
de Cocos, com exclusão de qualquer•autro.  

, 

. 	DOS ANEXOS -2  
• . 

221, Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: ,  

22.1.1, 	Anexo I - Projeto Bico composto  or  Memorial Descritivo e ,EsjSecificações 

Técnicas, Planilha Orgamentatia, Cronbgrama Físico-Firranceiro-,`Planillias -do,BDI; 

22.1.2. 	Anexo II  =Model.°  de Terrno de Proposta de Oreg.% 

22.13. 	Anexo -  Model()  de Declaração de Vistoria; - _ 

22.1.4. 	Anexo IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da habilitação, 	„.• 	' 

22.1.5, 	Anexo V -  Model°  de Declaração de Proibigão de Trabalho Menor, em . 	• 
atendimento a Lei n,°- 9.85411999; - • . • 

22.1 6 	Anexo VI - Modelo de "declaração de microernpresa, de. empresa de-pequeno 
. 	' 	. 	 . 	' 	. 	•- 	• 	• 	• 

'porte,  ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n.° 11.488/2007¡. 

22,1.7. 	Anixo VII - Modelos de declaração de elaboração independente de proposta, 
„ 	• 	 • 	, 

22,1 M. • _ •Anexo. VIII. -Modelo de Procuração ' Para . Pratica de • /Mos.  09rice.inenteS ao 

Certame;  
• . 	• 	. 	 _ 

2/1.9. 	Anexbik- Modelo de Declaração -Aparelhamento Técnico; , 	, 	• 
- 22.1.10.' Mexo X - Modela de Dec's/80o de Trabalho Forçado e Degradante; 

• 22.1.11. - Mexo -XI - Minuta de Termo de Contrato; _ 	 , 

Rua Presidente .fusçalino, 115, tentro, Coc9s;.Bahla, ÇEP 47.680-0Q0 . 	 , 
CNRI n.° 14.22.2.012/0001-75 	 : Telefone (77) 342§9.1041' 

, 	• 



da - Bahie 
.

MUNICÍPIO DE COCOS 
• ara  

GOVERN('  MUNICIPP 
' 

22.1.12. Anexo XII - Folha de Dadot para Elaboragão,do Contrato. 

Cocos, Bahia, 25 de Junho d 018. 

e fie t_icitag-Sck 

Rua Presidente Juscalino, 115, Ceotro, Co.cos, Balia, CEP 47.680-000  

	

CNN  n.° 142.221012/0001-75 	• .' Telefone : (77) 8488.1041 • 
. 	. 
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PROJETO Easico I ESPECIFICAÇÕES TÉCNIOAS1 PLANTAS 
Contratação deernpresa de engenharia para a construção da Praça,da  Culture  Joaquim Ferreira de 

Moura na sede do Município de •Cocos - BeM 

CONSTRUÇÃO 
DA 

PRAÇA DA CULTURA JOAQUIM FERREIRA DE MOURA 

ANEXO I EM SEPARADO 
Local 
Sede do 11lunicipio de Cocos. 

Valor máximo estimado da obra 
R$ 497.245,31 (quatrocentas nOventa e sete mil duzentos e 
quareuta e cinco  ream  e trinta e um centavos). 

Projeto Básico 
Memorial Descritivo,  Plan ills  a Orçamenteiria,  RBIs,  
Cronograma Físico Financeiro, Encargos  Socials  Plantas 

• Rua Pre'sidente Juscelinb, 115, Centro, Cobbs, Bahia/CEP 47.680-000 

CNPJ n°14222012/000l-75 	- 	Telefone  : (77) 3489,1041 
• 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ORÇAMENTO 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA 

JOAQUIMF. DE MOURA 

MUNICÍPIO DE COCOS 
BAHIA 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

PRAÇA DA CULTURA JOAQUIM F. DE MOURA 
Projeto de Construção de Praga da Cultura Joaquim F. de Moura  
Area:  5.723,60m2  
Município: Cocos - Bahia 

1. 	OBJETIVO 

\‘ 
‘C-0  

1r 	 , 
Fs 	p 

CP
i
I 

eiir 

Este memorial tem o objetivo de descrever os serviços e materiais que compõe 
a CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA JOAQUIM F. DE MOURA, 
localizado NO MINICIPIO DE COCOS-BA , prevalecendo o uso das 
especificações feitas por normas brasileiras correspondentes a cada tipo 
de tarefa ou serviço. 

No projeto de Construção da Praça da Cultura, a ser realizada no Município de 
Cocos/BA, buscou-se valorizar a região e atender as necessidades do 
município através de melhorias urbanísticas e paisagísticas. 

Na sua concepção, foram priorizados termos de funcionalidade, 
proporcionando um melhor aproveitamento dos espaços para a 
interação dos usuários. 

Além disso, a construção da praga foi projetada para permitir acessibilidade 
aos idosos, crianças e portadores de deficiências. 

2. 	DISPOSIÇÕES GERAIS 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 
valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. 

A condição de "contratada" supõe a realização de um levantamento técnico 
preliminar das condições necessárias à execução dos serviços, através 
de visita prévia ao local da obra, bem como de completa verificação do 
projeto físico e deste memorial descritivo. A empresa deverá também 
conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá 
considerar em seus custos com redução ou ampliação do valor 
apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 
projetos fornecidos. 

0 Dimensionamento e a organização da mão de obra, para a execução dos 
diversos serviços, serão atribuições do empreiteiro, que deverá 
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c,:maturn 
Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições contratuais serão 

impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 
reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de 
serviço. 

considerar a qualificação técnica do profissional da obra, a eficiência e pocos 
VERNO MUNICIPAL 

conduta no canteiro da obra. 
A proposta devera ser apresentada com a utilização de equipamentos, ,11/4thuig. 

ferramentas, veículos pertencentes exclusivamente à empresa que vier  
ser contratada ou locação direta do equipamento, sem ônus para' 
municipalidade. 

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas com limpeza 
obra, placa de obra, galpão de obra e outros eventuais. 

• 2.1 Projeto  

Sera  anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 
execução da obra. 

Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar ao Departamento 
de Engenharia da Prefeitura Municipal a  ART  de execução. 

2.2 Segurança 

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho,  NR  18, do 
Ministério do Trabalho. 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, 
conforme disposição de norma reguladora  NR-6, do Ministério do 
Trabalho. 

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 
ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, 
andaimes e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e 
acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa a 
qual for adjudicada à obra ou serviço. 

2.3 	Largada da Obra 

A obra  so  iniciará após a largada do Engenheiro Fiscal deste setor que instruirá 
o construtor sobre planta, serviços, detalhes construtivos. 
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2.4 	Fiscalização e recebimento dos serviços 

4,
,i1114 ,! 

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicarão o fato a 

cl

r.b• 
autoridades superiores, que providenciará a designação de comissão der;  
recebimento, para lavrar termo de verificação e, estando conforme,  an!:  N 	0)  cog  
aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual poderá ser utilizado a %\c 

inatu 
obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 
a obra  sera  recebida em caráter definitivo por comissão especialmente 
designada. 

411 2.5 Prazos 

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão de 8 messes 
fixados em edital. Os prazos propostos somente serão prorrogados 
mediante solicitação por escrito da empresa contratada desde que 
ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua 
vontade, e devidamente aceita pela comissão. 
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CALÇADA 

Piso em Concreto  

AREA DE CONVIVENCIA  

Piso em Concreto  

AREA DE  JARDINS  

Grama Esmeralda 

ARQUIBANCADA 

Piso em Concreto  

PLAYGROUND  

Colchão de Areia. 

BANHEIROS 

Piso cerâmico,lajeado e pintura interna e externa. 

PALCO 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

01. SERVIÇOS PRELIMINARES 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente especificação tem por objetivo fixar as condições técnicas gerais que 
serão obedecidas durante a execução das OBRAS CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA 
CULTURA JOAQUIM F. MOURA, em COCOS/BA, devendo a empresa contratada 
obedecê-las rigorosamente ao projeto arquitetônico, detalhes construtivos e demais 

• projetos. As obras serão executadas em conformidade com os elementos técnicos 
fornecidos. Todos os projetos deverão ser registrados no CREA, e aprovados pelas 
Concessionárias Locais. 

1.1. PLACA DA OBRA 

A Contratada deverá colocar uma placa, indicativa dos serviços, referente a 
obra que  sera  executada, devendo o local, ser definido pela Fiscalização nos padrões 
determinados pela CEF - GOVERNO FEDERAL. 

1.2. Locação 

Consiste em fixar a obra no terreno, de acordo com as plantas de 
situação e localização. Cuidados especiais serão tomados para garantir que o 
piso acabado da obra, no ponto mais desfavorável, fique no mínimo a 20 cm 
acima do terreno. No Palco e arquibancada deverá ser construido o gabarito 
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura  
minima  de 60 cm, em caibros, afastados convenientes do prédio a construir. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, 
serão marcados, com fios estirados, os alinhamentos. Marcarão os cantos ou 
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de 
prumo. A marcação dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

A locação da obra no terreno  sera  realizada a partir das referências de 
nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução 
do levantamento topográfico. Sempre que possível, a locação da obra será 
feita com equipamentos compatíveis com os utilizados para o levantamento 
topográfico. 
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00C S Os eixos de referência e as referências de nível -VERNO MUNICIPAL 
BAHIA 

materializados através de estacas de madeira cravadas na posição 
vertical ou marcos topográficos previamente implantados em placas 

metálicas fixadas em concreto. A locação deverá ser global, sobre quadros de 
madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os quadros, em tábuas ou 
sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos 
esforços dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da 
posição correta. 

A locação  sera  feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, 
com marcação nas tábuas ou sarrafos dos quadros, por meio de cortes na 
madeira e pregos. 

A Contratada deverá manter em perfeitas condições todas e quaisquer 
referências de nível (RN) e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir 
a locação em qualquer tempo e oportunidade. Periodicamente, o responsável 
pela obra e a Fiscalização deverá proceder à rigorosa verificação no sentido de 
comprovar se as construções estão sendo executadas de acordo com a 
locação. 

02. PAVIMENTAÇÃO 

11. - PISO CIMENTADO LISO 

2.1.1 -  Sera  executado nos locais especificados em planta piso 
cimentado com concreto magro desempenado com espessura  minima  de 5 cm 
com acabamento liso. 

2.2. — Paralelepípedo 

2.2.1 — Deverá ser executado um colchão de areia na altura  minima  de 
15cm para recebimento do paralelepípedo sobre a superfície. 

2.2.2 — As pedras deverão ter formato retangular e textura homogênea. 

2.2.3 — Antes da aplicação das pedras, observar o caimento da 
pavimentação de forma a tornar adequado o escoamento de agua. 

2.2.4 - Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas 
perpendiculares ao eixo da via, com a maior direção na direção da fiada. 

2.2.5 - As juntas deverão ser alternadas em relação as fiadas vizinhas. 
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3.5.1 - As escavações para colocação das guias devem ser abertas 
obedecendo aos alinhamentos, perfis e dimensões indicadas no projeto. 	fee  

	

Fqz 		 

3.5.2 - 0 fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. Após 
regularização executa-se base de concreto para permitir adequado apoio do "'1„,1,096;flii7:1za 

meio fio, utilizando-se concreto fck 15 MPa. 

3.5.3 - A instalação e assentamento do meio fio devem ser feita de forma a 
não apresentar desvio superior a 22 mm. O rejuntamento  sera  com argamassa 
de cimento e areia no trago 114. • 

03. MOBILIÁRIO URBANO 

3.1 - Os equipamentos deverão ser instalados em acordo com os projetos 
obedecendo as normas dos fabricantes. 

3.2 - Os postes de iluminação pública. 

32.1 — Poste de 4 (quatro pétalas) serão em  ago  galvanizado, pintado 
com esmalte sintético, modelo rústico e h=12,0m com janela de inspiração a 
h=9m. Lâmpada de vapor de mercúrio com 250w. 

3.2.2 - Poste decorativo com 02 pétalas, em  ago  galvanizado com 
difusor em vidro transparente temperado,  ref.  P1-301/2, da  Alain  ou similar, 
com 3,00m. Lâmpada vapor metálico de 150W 

3.3 - Bancos 

Banco deveram ser com encosto com compr=1,50m, largura=30cm, pé 
de ferro fundido e com 10 réguas de madeira e pintado. 
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3.5 — Marco inaugural 

de 1 1/2". 
Deverá ser em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de aço galyanizado

,
a 

\ 
taig 	̀7-7\ 

g 

3.7.1 — Gangorra com 3 pranchas 

Equipamento produzido a partir de tubo de aço carbono de alta 
resistência de 1 1/2", 1 1/2", 1" e 3/16 e chapa e=2,00mm, blindada com chapa 
14. 

3.7— Playground 
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3/.2 — Balanço Triplo 

r+3 P3° 

\CH4-...)stEfig.A.Tivr  

Equipamento produzido a partir de tubo de aço carbono de alta 
resistência de 3 1/2"e 3/16 e=2,00mm. 

3.7.3 — Escorregadeira 

• 
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Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbonO 
de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/2, 1" 1/2, 1" e 3/16 com 

espessuras mínimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades superiores, 
cz. 

inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração 
• rs  its  c,. 

de agua; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ne  
ZZ). PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método 

 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a meteorização. 

3.8 - Lixeiras 

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste) em ferro 
galvanizado. 
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04. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 

4.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

As canalizações de agua fria deverão ser executadas em tubos  PV  
rígidos, soldáveis e obedecer as exigências abaixo relacionadas: Não poderão 
passar por dentro ou perto de fossas, sumidouros, caixas de inspeção ou de 
gordura. 

Apresentar declividade;  minima  de 1% no sentido do esgotamento Os 
rasgos e aberturas permitidos, necessários à passagem através de lajes e 
vigas, deverão ser colocados e executados antes da concretagem; Durante a 
construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades dos tubos 
deverão ser vedadas com bujões rosqueados ou  plugs  convenientemente 
apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel para 
tal fim. 

4.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.2.1 - QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME 
QUADRO DE CARGAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.) 

Os quadros de distribuição serão ligados ao quadro geral por 
alimentadores. Deverão ser perfeitamente acessíveis e estarem localizados os 
mais próximos possíveis do centro de cargas que alimentam. Os quadros de 
distribuição deverão estar equipados com barramentos de cobre e providos de 
disjuntor geral trifásico. 

s quadros de distribuição serão em chapa metálica, com borda em  
flange  ou alizar para arremate contra os revestimentos das alvenarias. Os 
quadros serão providos de placa parafusada para fixação dos eletrodutos e 
barras de distribuição de cobre e de terminais dimensionados para a 
capacidade das chaves previstas. 

4.2.2 - CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 

Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes a abrasão. 
Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos e limpos com estopa 
embebida em verniz isolante. Todas as emendas dos condutores s6 poderão 



ser feitas nas caixas, não sendo permitidas em hipótese alguma emenda cocos 
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dentro dos eletrodutos. 
Na fiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão 

sofrer esforços de tração capaz de danificar o isolamento dos condutores, ne 
torção ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diâmetro interno. Pa(( 
condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm2,  so  serão permitid 
emendas e/ou ligações com conectores de pressão. 

Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no projeto • 
de instalações elétricas e deverão ter isolamento adequado para tensão dos 
serviços até 600V, exceto em casos previstos na NB-3 da ABNT. Os 
condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de 
corrente  maxima  e queda de tensão permissível, prevalecendo o critério que 
conduzir a maior carga. 

4.2.3 - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

Os eletrodutos correrão sob o termo, não devendo, entretanto, terem 
diâmetros inferiores a 3/4". As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio 
de luvas ou quaisquer outras pegas que assegurem regularidade na superfície 
interna, bem como continuidade elétrica. 

4.2.4 - CAIXAS DE PASSAGEM 

As caixas de passagens serão utilizadas para o encaminhamento dos circuitos 
elétricos e cabeamento, e terão dimensões conforme especificações em 
projeto. 

05. PAISAGISMO 

5.1 - 0 solo deverá ser analisado previamente e caso ocorra deficiência em 
suas propriedades físicas  sera  aditivado com produtos corretivos e ou 
fertilizantes,  epos  descompactação dos mesmos. 

5.2 — Grama Esmeralda 

5.2.1. As placas de grama deverão ser aplicados após limpeza e 
nivelamento dom terreno, perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com 
terra de boa qualidade, 5cm abaixo do nível da calçada. 



5.2.2. Fazer cobertura de adubo orgânico nas primeiras fases de 
plantio. 

06. PALCO 

6.1. PREPARO DAS FUNDAÇÕES 
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COCOS 
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BAHIA 

Serão executados blocos de concreto armado. Na abertura das 
valas, estas terão largura  minima  de 50 cm. As valas serão abertas até 
encontrar terreno firme para evitar futuros recalques, em hipótese 
alguma o solo devera apresentar resistência inferior a 0,50Kgf/cm2. 

6.2. VIGA BALDRAME 

Sobre as fundações deverá ser assentada uma cinta de concreto 
armado convencional. 

6.3. VIGAS DO NIVEL SUPRIOR 

Serão executadas com uso de escoramento e formas  pre-
fabricadas de madeira 17mm estruturadas com ferragem e concreto de 
25 MPa. 

6.4. LAJE 

• Sera  executada laje maciça com uso de escoras para garantir seu 
prumo e alinhamento, contendo armação positiva e negativa. 

OBS.: A cura dos elementos de concreto armado devera ser seguida 
pela norma vigente. 0 descoramento dos elementos de estrutura 
armada se dará ao décimo quarto dia de sua concretagem. 

6.5. ALVENRIA 

A alvenaria  sera  executada em tijolos 06 furos e terá largura de 
20cm que deverá ser assentados com argamassa de cimento, cal e 
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