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TOMADA DE PREÇOS N.° 007-2018 

OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para a Revitalização da Praga Jardim das Flores na sede 
do Municipio de Cocos - Bahia conforme Contrato de Repasse n.° 847.721/2017/MTUR/CAIM. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Data: 16 de Julho de 2018 
Nora: 09hs00min 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, C 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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EDITAL 	 TOMADA DE PREÇOS N.° 007-2d18  

PROCESSO LICITATORIO N°083-2018 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N°007-2018 
TIPO DA LICITAÇÃO: EXEUÇÃO INDIRETA MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÁO DA 
PRAÇA JARDIM DAS FLORES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N.° 847.721/2017/MTUR/CAD(A. 

PREAMBULO 

.O :Município de Cocos, mediante a Comissão Permanente de Licitagão, designada pela Portaria 
n°001/2018, de 02 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município, torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor prego, por execução indireta mediante o regime de 
empreitada por pregos unitários, para Contratação de empresa de engenharia para a Revitalização 
da Praga Jardim das Flores na sede do Município de Cocos - Bahia conforme Contrato de Repasse 
n9 847.721/2017/MTUR/CAIXA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, 
0 procedimento licitatório observará as disposições da Lei n.° 8.666/1993 e alterações, da Lei 
Complementar n.° 123/2006, Lei Complementar n9 147/2014, Lei Complementar n°155/2016, a 
Instrução Normativa n.° 001 de 19 de janeiro de 2010 e Dectreto Federal n°7746 de 05 de junho de 
2012, 

Cadastramento 

• Data de entrega de documentos para cadastramento atá: 11 de Julho de 2018 
Horario: 08hs0Ornin as 17h0Omin - horario local 
Local: Departamento de Licitações 
Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. 
Cadastramento não corresponde ,6 habilitação, pois o mesmo se subordina a análise em processo 
especifico, em conformidade com o §2°,  art  22 da Lei n.° a 666/1993 , 

Abertura dos envelopes de Documentação e Proposta de Pregos 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 16 de Julho de 2018 •  

Horatio:  09hs0Ornin - horario local 
Local: Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal 
Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. 
Credenciamento: das 09hs0Ornin às 09hsl0min, incluso neste interstício a tolerância para o 
recebimento de propostas retardatárias. 

HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSÃO PUBLICA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n°14222012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 
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1.1. 	Os conjuntos de documentos relativos habilitação e à proposta de preços deveraoc' 
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho :é 
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, ein 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA 
TOMADA DE PREÇOS N°007-2018 
(RAZI31/40 SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N.° XXXX XXXX XXXX 

ENVELOPE N.0  02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA 
TOMADA DE PREÇOS R.° 007-2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N.° XXXX XXXX XXXX 

	

1.2. 	Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 
seus representantes legais pare entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para 
as -dates e horários  finals  para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão 
Permanente de Licitação no endereço indicado no preâmbulo deste Edital e conter os dois 
envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência  
minima  de 01 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

Z 	DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAIVIENTO 

	

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, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no 
caso de sociedades  cooperatives;  sendo que em tais documentos devem constar 
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 

	

2.1.2. 	Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 
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CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77)'3489.1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS • coco 
• GOVERNO EAVNICIRE 

manifestar em  none  da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado 
de documento de identificação oficial e do registro comercial, no Caso de empresa 
individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no 
caso de sociedades por ações, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleiçao. 
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  oil  inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no 
caso de sociedades cooperativas; 

2.2. 	Cada representante legal/credenciado deverá representar 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 prática 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 Revitalização •da  Praga Jardim das Flores na 
sede do Município de Cocos - Bahia conforme Contrato de Repasse n.° 
847.721/2017/MTUR/CAIXA, mediante o regime empreitada por prego unitário, conforme 
especificações constantes no Projeto Básico - Anexo I, que é parte integrante deste Edital. 

az 	0 valor máximo orçado peia Administração para contratação dos serviços de 
revitalização da praga tem o valor global de R$ 397.800,00 (trezentos e noventa e sete mil 
oitocentos reais). 

DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 

4.1. 	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentaria prêpria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2018, na 
classificação abaixo: 

(206.00 Gerenc. Das Açoes da Secretaria Munic. De Infraestrutura 

15.451035.1.023 — Construção e Reforma de Praças e Jardins 

4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações 

24 - Transferências de Convênios - Outros 

4.2. • 	Caso a vigência- do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, ap despesas do 
exercicio subseqüente correrão a conta das dotações orçamentarias indicadas em termo 
aditivo ou apostilarnento. 

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

1.7\y 
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• 5.1. 	Poiderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja,, 
compativel com o objeto desta licitação. 

5.2. 	Sera  permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apresentem 
modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou 
rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução da obra, e desde que 
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou 

• subcontratação. 

aa 	Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. 	interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, nalorrna da legislação vigente; 

5.32 	interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar 
com o Municipio de Cocos por esta licitação, 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 receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.3.4. 	interessados que 'estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

5.3.5. 	o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 

53.6. 	entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) dó capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado, 

5.3.7. 	servidor ou dirigente do Municipio de Cocos ou responsável pela licitação; 

5.3.8, 	entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, 

5 3 9 	e vedada a subcontratação total ou parciat dos serviços 

5.3.10. 	quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 
9° da Lei n.° 8.666/1993. 

6, DA HABILITAÇÃO 

6.1. 	Participarão desta licitação entidades com credenciamento regular no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Cocos -  CRC,  em relação aos niveis habilitação juridica, 
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 até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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6.t1. 	Os docurnentos da•Habilitação Cadastral correspondem aos documentos 
constantes do  art  28 e  art:  29 da Lei n.° 8366/1993, os quais deverão ser-
acondicionados em envelope, conforme estabelecido para os documentos de 
habilitação. 

6.1.2. 	A apresentação dos documentos da Habilitação Cadastral não isenta a 
entrega do envelope pertinente aos demais Documentos de Habilitação na ocasião 
oportuna fixada neste editat 

6.1.3. 	Apresentação do  CRC  Certifigado de Registro Cadastral emitido pela 
Prefeitura Municipal de Cocos, dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação, 

	

6.2. 	Para a habilitação, o interessado deverá atender as condições exigidas para 
cadastramento no  CRC,  até o terceiro dia Mil anterior a data prevista para recebimento das 
propostas. 

62.1. 	0  CRC sera  utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade 
fiscal por meio de consulta  in  loco. A regularidade trabalhista  sera  aferida por meio da 
apresentação de Certidão emitida pelo  sit.)  oficial do Tribunal Superior do Trabalho, 
caso a informação não esteja disponível no  CRC,  

a2  .Z 	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 a verificação da sua legitimidade por meio de consulta  
"on line".  

6.2.3. 	Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas, da 
situação de cada licitante credenciado, que serão assinadas pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos representantes legais das 
empresas licitantes. 

	

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

63.1. 	Habilitação juridica: 

	

62.1.1. 	no caso de empresfirio individual, inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis; 

	

6.3.1.2. 	para as sociedades empresarias ou empresas  individuals  de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;' 

	

6.3.12. 	em se tratando de Sociedades comerciais ou empresa individual 
de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, 

Rua  Presidente  Juscélino, 118, Centro, Codas, Bahia CEP 47.680-000 , 
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• e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de ale' 
de seus administradores; 

6.3.14. 	inscrição no Registro Público de Empreses Mercanticsitida 
,

[ 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso dkser, o // 
participante sucursal, filial ou agência; 	 " 

6.3.1.E 	inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria 
em exercicio; 

6.3.1.6. 	decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresaria 
estrangeira em 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 respectiva consolidageo. 

6.3.1.8. 	Em relação as licitantes cooperativas sere, ainda, exigida a 
seguinte documentação: 

	

6.3.1.8.1. 	A relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com 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 I e 42, §§20 a 6° da Lei n. E764 de 1971; 

	

63.1.8.2. 	A declaração de regularidade de situação do -contribuinte 
individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

	

6.3.1.83. 	A comprovação do capital social proporcional ao numero de 
cooperados necessários a prestação do servivo; 

	

6.3.1.84. 	0 registro previsto na Lei n°5764/1971,  art.  107; 

	

63.1.8.5. 	A comprovação de integração das respectivas quotas- 
partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; 

	

63.13.6. 	Os seguintes documentos para a comprovação da 
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundação, b) estatuto social 
com a  eta  da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos 
instituidoS pelos cooperados, com a ata da assembiéia; d) editais de 
convocação das três ultimas assembléias gerais extraordinárias; e) três 
registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e f). ata da sessão que os 
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação, e 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro Cocos, Babia, CEP 4i.680-000 
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6.3.1.8.7. 	A Última auditoria contábil-financeira  da cooperativa, 
conforme dispõe o  art  112 da Lei n°576411971 ou uma declaração, sob 
as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

	

6.3.19. 	Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de / 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do 
artigo 17, inciso II,. da Lei n.° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA 
n.° 06 de 15/03/2013, e legislação cocrelata, para o exercício de atividade de 
obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de 
recursos ambientais, conforme Anexo I da mencionada Instrução. 

6.3.1.9.1. 	Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por forga de 
dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou 
declaração correspondente, sob as penas da lei. 

6.3.1.10. 1  Apresentar o Certificado de Regularidade  valid°,  nos termos do 
artigo 17, inciso II, da Lei n°6938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA 
n.° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata 

6.3.1.10.1. 	A apresentação do Certificado de Regularidade será 
dispensada, caso a Comissão logre êxito em obtê-lb mediante consulta 
on-line ao sitio oficial do IBAMA, irnpdmindo-o e anexando-o ao processo. 

6.32. 	Regularidade fiscal e trabalhista: 

	

6.3.2.1. 	prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
- CNPJ; 

	

6.322. 	Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme 
unificação prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de 
setembro de 2014, que engloba as 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 a Seguridade Social; 

	

6.3.2.3. 	prova de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de 
Serviço - FGTS; 

	

6.32A. 	prova de inexistência de débitos inddimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos .termos do Titulo VII-A da consolidação das leis do 
trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5 452, de 1° de maio de 1943; 
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• 6.32.5. 	prova de mscrição no cadastro ... -deH contribuintes:‘, 
estadual/municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao 	.„ 

ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; 	 , -- 

6.3.2.6. 	prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio Ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 

6.3 2 7. 	prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 

6.328. 	caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionhdos 

ao objeto licitatório, devera comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração emitida péla correspondente Fazenda do domicilio ou sede de 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

6.3.2.9. 	caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade  cooperative  devera apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

6.3.3. 	-Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou não no  CRC,  

deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 

documentos que seguem, no envelope n9 1: 

6.33.1. 	Registro ou inscrição da empresa licitante no CIREA - Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e/ou CAU -Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, conforme as  areas  de atuação previstas no Projeto 

Básico, em plena validade; 

6.3.3.2. 	Declaração 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 caPacitação técnico-operacional: apresentação de um 

ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de 

direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, em nome do licitante, relativo a execução de obra ou serviço de , 
engenharia, compativel  ern  características, quantidades e prazos com o objeto 

da presente licitação, -envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação: 
r  

6.33.3.1. Execução de passeio ou piso de concreto com  

concreto moldado, minimo de 63 m3; 

6.3.3 3.2.Assentamento de Guia (meio-fio) confeccionada em  

concreto pré-fabricado,  minim°  de 596 m2; 
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6 3 3 33 E permitido o sornatório dos quantitativos estipulados nos t. 
itens/serviços acima, mediante comprovação em mais de -tim 
atestado; 

6.3333.1. No casa de atestados decorrentes de obras 
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 consorcio no qual 
ha discriminação expressa de execução de partes 
distintas de obras/serviços  nor  cada consorciada, será r 
considerada a parcela executada por cada uma das 
empresas consorciadas; 

6.333.32. Para fins de comprovação de percentual de 
participação do consorciado, devera ser juntada 
certidão/atestado, copia do instrumento de constituição do 
consorcio e/ou; 

	

63.3A. 	Comprovação da capacitaflo técnicoti-ofissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico -  CAT,  expedida polo CREA ou 
CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou mernimos da equipe técnica que participarão da 
obra, que demonstre a Anotação de. Responsabilidade Técnica -  ART  ou o 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação, a saber 

63.3.4.1. 	Para o Engenheiro Civil / Arquiteto, serviços de: 

6.33.4.1.1. Execução de passeio ou piso de concreto com  
concreto moldado;  

6.3.3 A .1 2. Assentamento 	de 	Guia 	(meio-fiol 
confeccionada em concreto  pre-fabricada  

	

6.335. 	Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se coma tal, para fins deste 
certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 
compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 
do certame; 
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, 	. responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata esse 
subitern devem ser cooperados, demonstrando-se  tat  condição através da 
apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 
integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de 
presença desses cooperados  ern  assembléias gerais ou nas reuniões 
seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em 
localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n.° 5.764, 
de 1971; 

	

_6.33.52. 	no decorrer da execução da obra, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituidos, nos termos do artigo 30, §100, 
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 'Monica poderão ser apresentados em 
nome da licitante e/ou de qualquer técnico de nivel superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, pertencente ao seu quadro 
permanente, comprovada essa condição conforme item 6.3 3 5 

6.3.3.6. 	Declaração de Vistoria da empresa licitante, que vistoriou os 
locais da execução dos serviços objeto deste instrumento convocatório, 
conforme modelo anexo; 

6.3.31 	E de inteira responsabilidade da licitante a verificação  "in  loco” das 
dificuldades e dimensionamento dos dados necessários a apresentação da 
Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no 
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que 
venham a ser estabelecidos; 

	

6.3.3.7.1. 	A vistoria poderá ser acompanhada por servidor designado 
para asse fim, de segunda à sexta-feirà, das 08h0Omin horas às 
17h0Omin horas, devendo 6 agendamento ser efetuado previamànte pelo • 
telefone (77) 34891041. 

	

6.3.3.7.2. 	0 prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da 
publicação do Edital, estendendo-se até o dia titil anterior á data prevista 
para abertura dos envelopes. 

	

6.3.3.7.3. 	Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, 
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de 
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

6.3.3.7.4. - 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 
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6.34. 	Qualificação econômico-financeira: 
.0 

6.34.1. 	Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicráf, ou 
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida,aelaii-
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade-
previsto na propria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 
(sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

6.3.4.2. 	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contibeis do Ultimo 
Exercicio Social, registrado na junta aarnercial do estado de origem da 
empresa, já exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando 
encerrado ha mais de 3 (três) mesas da data de apresentação da proposta; 

6.3A.3. 	0 balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade.  

6.3.4.4. 	As empresas constituiclas no exemicio em cqrso deverão 
apresentar copia do balanço de abertura ou copia do livro diário Contendo o 
balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

6.3A.5. 	Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 
112 da Lei n.° 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de 
que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

6.3A.6. 	A boa situação financeira do licitante  sera  avaliada pelos  Indices  de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  .(LC),  igual ou 
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os 
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta  in  
loco, no casa de empresas inscritas no  CRC:  

Ativotirculante + Realizável a Longo Prazo 
LG.- 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
$G = 	 

Passivo Circulante + Paasivo iNão 'Circulanté 

Ativo Circulante 
LC =  

• Passivo Circulante 
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6.3.4.7. 	0 licitante que apresentar  indices  econômicos iguais ou inferiores, 
1 (um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidei 
Corrente deverá comprovar que possui patrimônio liquido equivalente a  IOU ,  
(dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

Todos os licitantes, credenciados ou não, deverão apresentar, ainda, no envelope 

6A.1. 	Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências deste Edital; 
6A.2. 	Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com _  
mends  de 18 -(dezoito) 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, nos termos do inciso XXXIII do  art  7° da Constituição Federal; 
64a 	Declaração que não possui empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos II! e IV do  art  1° e no inciso Ill do  art  
5° da Constituição Federal de 1988. 

6A.4. Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e 
Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da . União - 
www.portaldatransparencia.qov..br/ceis;  
6.4.5. 	Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Civeis por 
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
www.cnjjus.br/improbidade  admicOnsultar requerido.php. 

6A.6. 	Certidão Negativa de Inidaneos, emitido pelo portal do TCU - Tribunal de 
Contas da União, pelo endereço http://oortaltu.gov.br/resoonsabilizacaoDublica/  
licitantes-inidoneas/. 

6.5. 	Os documentos para habilitação poderão ser aprqsentados em original, por 
qualquer processo de copia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração, desde  qua  apresente até 24 horas antes da abertura do certame, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial. 

7. DA PROPOSTA 

7.1. A proposta, apresentada no envelope n.° 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da 
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter 

	

7.1.1. 	-A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

	

7.12. 	Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

	

7.1.3. 	0 valor total da proposta em moeda corrente nacional, expresso em 
numeral e por extenso, conforme Modelo de Proposta Comercial constante do Anexo II; 
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7.14. 	Planilha Orçamentaria, conforme Anexo I. 

7.14.1. 	Nos valores propostos estarão inclusos todos os ogstoS (s-

operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

7.14.2. 	Quando se tratar de cooperativa de serviço, a licitante incluirá na 
proposta o valor correspondente ao percentual de que trata o  art  22, inciso IV, 
da l_ei n.° 8.212, de 24.07.91,  con-1 a redação da Lei n.° 9.876, de 26.11.99, 
também referido no  art  72 da Instrução Norrnativa/RFB N.° 971; de 13 de 
novembro de 2009 (QOU 17112009). 

7.14.3. 	Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão 
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro Oretendida. 

7.1  AA. 	Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A Planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 
prazo indicado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desde 
que não halo majoração do prego proposto. 

	

7.1.5. 	Composição do BDI, detalhando todos os seus componentes em valores 
nominais como também sob a formapercentual, conforme Anexo I. 

7.1.5.1. 	Os custos relativos a administração local, mobilização e 
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer 
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não 
poderão ser incluidos na composição ,do  SDI,  devendo ser cotado § na planilha 
orgamen 	, 

7.1.5.2. 	As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

T1.5.3. 	Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como 
o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro 
Liquido - CSLL, não deverão ser incluidos no BDI, nos termos do  art.  9°, II do 
Decreto n.° 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254). 

7.1.5A. 	Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 
adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos 
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recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no  art:  
3° das Leis n.° 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos' 
contratados pela Administração Pública reflitam os beneficios tributários 
concedidos pela legislação tributária. 

	

7.1.5.5. 	M empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição 
do BDI, compatíveis as aliquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 
previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar n.° 123/2006. 

- A composição de encargos  socials  das empresas optantes pelo 
Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae  etc.),  conforme dispões 
o  art  13, § 3°, da referida Lei Complementar; 

	

7.15.7. 	Sera  utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos 
casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de 
BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilibrio econômico-financeiro do contrato e a Manutenção do 
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao  art  37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e ao  art  14 do Decreto Federal n.° 
7.983/2013, ' 

	

7.1.6. 	Cronograma Fisico Financeiro, em conformidade  corn  as etapas, prazos 
e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto  Basic°,  ajustado á proposta 
apresentada, conforme Anexo I. 

	

7.1.7. 	Composição dos Pregos Uriitarios, o licitante deverá apresentar 
discriminadarnente as parcelas relativas a mão de obra, materiais, equipamentos e 
serviços. 

, 

	

7.1.7.1. 	Planilha de composição de pregos unitérios, inipressa em - 
formulário prôprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras; 

	

7.17.2. 	A licitante Idevera apresentar planilhas de composição de pregos 
unitários em conformidade com as planilhas orçamentarias e em conformidade 
com as composições contidas no SINAPI; 

	

7.17.3. 	A licitante devera na composição de pregos unitários de mão-de- • 
obro observar os pisos salariais normativos da categoria corresporidelite, 
fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho 
do(s) municipio(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger 
mais de um município; 
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7.1.7.4. 	•No caso de existirem itens de serviços  repetidos na Planilha de' 
Orgamentação de Obras  sera  necessario apresentar apenas uma composiSo 
de pregos unitarios, referenciando os itens aos quais a composição pertence; 
sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os 
mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de 
Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas 
respectivas empresas; 

7.2. 0 prazo de validade da proposta  sera  de 60 (sessenta) 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, na presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma  so  vez, os Envelopes.n.° 01 
e n.° 02, bem como as declarações complementares, e procedera a abertura da licitação. 

	

82. 	Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mastsomente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.2.1. As declarações complementares deverão preferencialmente ser entregues 
separadamente dos envelopes acima mencionados, ou no  maxim°  dentro 
do envelope n.° 01 e consistem nos seguintes documentos: 

8.2.1,1. Declaração Independente da Proposta, de que a proposta foi 
elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n.° 02/2009, conforme modelo constante do Anexo VII a este 
edital. 

8.11.1 A ausência do • documento mencionado no subitem anterior 
implicará a desclassificação da proposta 

8.12. 	Declaração de Enquadramento da Ucitante como Microempresa - ME, 
Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada -  COOP,  nos 
termos do  art.  34 da Lei n.° 11A88/2007 apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos  arts.  42 a 49 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações das 
Leis Complementar n.° 147/2014 e 155/2016. 

8.2.2.1. A apresentação da declaração mencionada no subiteir anterior é  
facultative  e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente 
enquadradas que /pretendam se  beneficial:  do regime legal diferenciado e 
que não tenham sido alcançadas per alguma hipotese de exclusão do 
tratamento  juridic()  diferenciado. 
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a222. A. participação em licitação na condição de rniCroempresa ou 
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o 
enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A' 	_ 
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade, da 
declaração. 

	

8.3. 	Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum Outro  
sera  recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 
relativos a documentação ou proposta de pregos apresentadas. 

	

84. 	A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-5 a abertura dos Envelopes 
n.° 01 - Documentos de Habilitação. 

84.1. 0 conteúdo dos envelopes  sera  rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por SQUS representantes, e.consultado o pmFc, se for o 
caso. 

	

8.5. 	Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá verificar o eventual descumprimento das condições 
de participação, especialmente quanto'a existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros 

8.5,1. Cadastro Municipal de Fornecedores de-  Cocos - CMFC, a consulte deverá ser 
realizada  in-loco ou via sistema no Setor de Licitações; 

8.52. Cadastro Nacional de Empresas Midi:Maas é Suspensas - GEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (Kmw.portaldetranspatencia.gov,brIceis); 

8.5.3. Cadastro-  Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.onj.jus.beimprobidade_adm/consulter requerido.php). 

8.5A. Sistema Nacional de Inabilitados e Inidtineos, mantido pelo Tribunal de Contas 
da União -TCU (httpslIcontasku.gottbriordslf?Prinabilitado:certidao). 

8.5.4.1. Caso não seja possível a verificação no momento do certame as empresas 
serão habilitadas, mas será condição imprescindível a comprovação da 
regularidade para uma futura contratação. 

	

8.6. 	A consulta ao S cadastros será realizada em nome da empresa Ilcitantee também 
de seu s6cio majoritário, por força do artigo 12 da Lei h.° 8429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela pratica de ato -de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 
seja socio majoritário, 

	

8.7. 	Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de contratagão. 
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8.4.1. Não ocorrendo a inabilitação por torça das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais-
exigências previstas neste instrumento convocatório. 

8.42. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reuniaol,para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e 
horário em que voltará a reunir-se informando os licitantes. Nessa hipotese todos , 	 „, 
os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n.° 02 - Proposta de 
Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da 
Comissão, permanecerão em poder desta, ate que seja concluida a fase de 
habilitação. 

8.8. 	Ao licitante inabilitado  sera  devolvido o re,spectivo 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. 

8.9. 	Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 
n.° 02 - Proposta de Pregos.  dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 
público especificamente marcado  palm  este fim, ap6s o regular decurso da fase recursal. 

8.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao 
direito de recorrer, os Envelopes n." 02 - Proposta de Pregos serão rubricados - 
pelos licitantes presentes ao ato e mantidas 'invioláveis ate a posterior abertura. 

8.82 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão 
de fatos supervenientes ouso conhecidos após o julgamento. 

8.10. 	As propostas de pregos dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme 
item próprio deste Instrumento Convocatório. 

8.11. 	Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licita* poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
iliteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 

8.12, 	Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstancladas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes, 

• -  &la 	Será considerado inabilitado o licitante que: 

8.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório 
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua 
habilitação por meio do  CRC,  ressalvado o disposto quanto a comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n.° 11A88/2007. 
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8.12.2.Incluir a proposta de pregos no Envelope n.a 01. 

8.14. 	Constatada a existência de alguma restrição no que tange A regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis aP6s solicitação da Comissão Permanente de-
Licitação, comprovar a regularização, O prazo podere ser prorrogado por igual periodo. 

8.15. 	A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microernbresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade  cooperative  com alguma restrição na documentação fiscal,  sera  
concedido o mesmo prazo para regularizaCão. 

8.16. 	A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes  sera  feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a.  decisão, caso em que a intimação  sera  feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. 	0 critério de julgamento  sera  o menor preço gldbal. 

9.2. 	Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os 
documentos pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessano, podera 
suspender a reunião para analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de asséssoramento 
técnico especifico, através de parecer que integrará o processo. 

9.3. 	A Comissão Permanente de Licitação verificará as propostás apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

9.4. 	Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 
efeito de julgamento da proposta. 

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

9.6. 	A Comissão Permanente de Licitaçéo várificará o porte das empresas licitantes 
classificadas. Havendo rnicroempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas participantes, procederá a comparação com os valores da primeira colocada, se 
esta for empresa de maior porte, para o  firm  de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da Lei 
Complementar h.° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.° a 204/2007. 

9:6.1. 	Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades  cooperatives  que se encontrarem na faixa de ate 10% (dez por 
cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
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9.62. 	A melhor classificada nos termos d• 	 o item anterior terá o direito de- 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior  go  
da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessfid-
ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão Permanente de 
Licitação, na hipátese de ausência. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada 
para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

	

9.63. 	Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos 
estabelecidos no subitem anterior. 

9.7. 	Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% .(dez por cento) 
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão Permanente de Licitação convocará 
os licitantes para  due  compareçam ao sorteio na data e horádo estipulados, para que se 
identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

, 
9.8. 	Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação 
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, 
ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial, 

93. 	Persistindo o empate será assegurada preferência sucessivamente aos bens e 
serviços: 

	

9.9.1. 	produzidos no Pais; 

	

9.92. 	produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

	

9.9.3, 	produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no  Pals.  

9.10. 	Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 
licitante vencedor ocorrerá ,por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão 
convocados. 

9.11. 	Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias Cites para a apresentação de novas propostas, 
escoimadas das causas de desclassificação. 

9.12. 	Será desclassificada a proposta que 

	

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

	

9.1Z2. 	contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

cm 
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9.12.3. 	não apresentar as especificações tecnicas exigidas no projeto"  basic°  011  
anexos; 

	

9.12.4. 	contiver oferta., de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

	

9.12.5. 	não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de 
que trata a Instrução  Normative  n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de 
Logislica e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, conforme modelo Anexo VII a este edital. 

	

9.12.6. 	Apresentar, na composição de seus pregos: 

	

9.12 6.1. 	taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossirml; 

	

9.12.6.2. 	custo de insurnos em desacordo com os preços de mercado; 

	

9.12 6.3. 	quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 
insuficientes para compor a unidade dos servigos. 

	

9.1Z7. 	apresentar preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de, documentação 
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são cornpativeis com a execução do objeto do contrato; 

	

9.12 7.1. 	Considera-se manifestamente inexeqüivel a proposta cujo valor 
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: (a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado 
pela Administração. ' 

	

9.12.72. 	Nessa situação,  sera  facultado ao licitante o prazo de 02 (dois)  dies 
(nets  para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, 
conforme parâmetros do artigo 48, inciso li, da Lei n.° 8.666/1993, sob pena de 
desclassificação. 

	

9.13. 	Sera,  ainda, desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique • . 	. 
que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo u.  nitario de 
referência fixado pela Administraçaor  em conformidade  cam  os Projetos dos Anexos deste 
Edital, ainda que o valor global da proposta seja inferior ao global orgado. 

	

9.14. 	Se a proposta de prego  Rao  for aceitável, a Comissão Permanente de Licitação 
examinara a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

	

9.15. 	Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão Permanente de 
Licitação passar 6 subseqüente,' haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2Q06, seguindo-se a discipline , 	 . 
antes estabelecida, se for o caso. 
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9A 6. 	Do julgamento das • 	 propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes,; 

para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias titeist Interposto o recurso, setà*,,, 
comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

9.17, 	Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 

recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o procedimento 	i • - 

licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e,  epos  

adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

9.11 	A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 

em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em  eta. 	" 

9.19. 	0 resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Município de Cocos - 

Bahia, no sitio www.cocos.ba.goitbr. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1a1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

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

10.2. Apos cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário a interposição de recursos. 

10.1 0 recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadarnente e presentes 

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

suspensiva. 

10.4. Os recursos _deverão ser encaminhados para o Setor de Protocolo, na sede da 

Prefeitura Municipal de Cocos situada na Rua Presidente Juscelino 115 Centro, 

Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. 

10.5, 0 recurso será dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente 

de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prato de 5 (cinco) dias Oteis, 

ou, nesse mesmo prazo, faze -10 subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias CltelS, contado do recebimento 

do recurso sob pena de responsabilidade. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. 	A homologação do resultado e a adjudicação das obras/serviços e fornecimentos 

à(s) licitante(s) vencedora(s) do certame,  sera  efetuada pelo Prefeito do Município, com base no 
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relatório emitido peta Comissão Permanente de Licitação designada para este firn, observadas 
as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

12. DO TERMO DE CONTRATO 

121. 	Ap6s a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser 
firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma ,dos  art  571  § 1° e 79, §5°. da Lei n.° 
8.666/1993. 

12./ 	0 adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias  Weis,  contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob  Okla  de decair da direito 6 . 	 - 
contratação, sem prejuizo das sanções previstas neste Edital. 

	

12./1. 	Alternativamente a convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderkencaminhá-
lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 07 (seta) dias, a contar da data de 
seu recebimento. 

	

12./2. 	0 prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 
prorrogado, por igual  period°,  por solicitação justificada do adjudicatario e aceita peta 
Administração. 

12.3. • 	Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração Municipal realizará 
consulta ao CMFC e ao sítios oficiais para emissão e manutenção da regularidade perante os 
órgãos constantes da habilitação, cujos resultados serão anexados aos aotos da processo. 
Tão-somente a inscrição ou irregularidade não determina a impossibilidade de contratar. 

	

123.1. 	Na hipótese de irregularidade do registro no  CRC,  o ,contratado devera 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 
de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

124. 	Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantem as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem 
prejuizo das sanções previstas em Lei. 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
' 

13.1. 	0 prazo de vigência  sera  de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da 
data da assinatura do contrato, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato 
no Diana Oficial do Municipio de Cocos, tendo inicio e vencimento em dia de expediente da 
Prefeitura Municipal de Cocos - Bahia, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo 
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• .ser prorrogados nos- termos do.art. 57, §§1° e 2° da Lei n.° 8.666/199a.. . 	 . 	• 	 , 	. 
13.2 	aobjeto contratado deverá  ester  executado e concluido no prazo de 240 (duzentosc-
e quarenta) dias consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Seryiço.. 

14 	DO REAJUSTE 

14,1. 	Os preços permanecerão válidos por um  period()  de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo %ergo reajustados, por responsabilidade do 
Municipio, aplicando-se a seguinte formula:- 

- 	Ffr,  V,, (5- lol 

Onde: 

R - valor do reajustamento procurado; 

V - valor contratual a ser reajustado;  

lo  - indice de prego verificado no mês de apresentação da proposta; 

indice de prego referente ao mês de reajustamento. 

14.2. 	Os  indices  a-serem considerados no reajustarnento, serão extraídos da.  revista 
Fundação Getulio Vargas - coluna 35- indice Nacional de Preços - INCC. 

14.3. 	Para fins de aplicação desse item deverão inexistir culpa da licitante vencedora no 
não cumprimento do prazo inicialmente pactuado. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. 	Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Instrumento do Contrato - Anexo XI. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E'DA CONTRATADA 

16.1. 	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato - Mexo Xl. 

17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1. 	As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, 
são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.° 
8,666/1993.  
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17.2 	0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

17.2.1. 	Balanço dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

17.2.2. 	Relação dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; 

17.2 3. 	Indenizações e multas. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. 	0 pagamento  sera  efetuado pela Contratante ap6s a conclusào de cada etapa 
prevista no cronoorama fisico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o dethamento da execução do objeto e os 
materiais empregados. 

18.Z 	Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do  art  24 da Lei n°8666/1993, poderão ser efetuados no prazo de até 10 
(quinze) dias oteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  
art.  50, § 3°, da Lei n.0  8.666/1993. 

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

18.3.1. 	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado ate que a Contratada 
providencia as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer  
onus  para a Contratante. 

184. 	0 pagamento somente  sera  autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato a verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação a etapa do'  cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço 
executado e aos materiais empregados. 

18.5. 	Os pagamentos estão condicionados a liberação do orgão federal aoncedente dos 
recursos financeiros aos quais estão vinculados os recursos para a execução da obra/serviço. 

18.6. 	Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cablveis, caso se constate que a Contratada: - 

18.6.1. 	não produziu os resultados acordados; 

18.6.2. 	deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade  minima  exigida; ou 

18.6.a 	deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a damandada. 
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18.7, 	0 pagamento  sera  efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta-corrente indicados pela Qontratada. 

18.8. 	Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a orden-i' 
bancaria 

18.a 	Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

18.9.1. 	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional n*/ sofrera a 
retenção tributaria quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamentotibutbrio favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

18.10. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para -tanto, fica convencionado que a taxa 'de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre .a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calcglada mediante a aplicação da seguinte formula: 

EM =IxNx  VP,  sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N-= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP  = Valor da parcela a ser paga. 

= índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
• 

I = (TX) 
I = (6/100) 	 I - 0,00016438 
365 	 TX  = Percentual da taxa anual = 6%. 

19 	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

	

19.1. 	Comete infração administrativa nos termos da Lei n.° 8.666/1993 a Contratada que 
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; ensejar b retardamento da execução cio objeto; fraudar na execução do contrato; 
comportar-se de modo inidõneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

	

19.2. 	A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade Civil e criminal, as seguintes sanções: 

19.Z1. 	advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuizos significativos para a Contratante; 

192.2 	multa  moratoria  de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
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19.2.2.1. 	em se tratando de inbsérvâhc1a do prazo fixado para apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicarTse-á multa --
de 0,07% (sete centésimos por  cent())  do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior 
25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a 
rescisão do contrato; 

consideradas independentes entre si. 

192.3 	multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecOgd6 total do objeto; 

19.Z 3.1. 	em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será apiicada de forma  proportional  'a obrigação 
inadimplida; 

19,Z4. 	suspensão de licitar e impedimento de 6ontratar com o órgéo, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 
pelo prazo de até dois anos; 

19.2.5 	declaração d9 inidondd9cle para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; que 
será concedida -sempre que • a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados e apõs decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

	

19.3. 	A aplicação de-  multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

	

194. 	A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, ap6s devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale a inexecução total do 
contrato, sujeitando-a ás penalidades acima estabelecidas. 

	

19.5. 	A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

	

19.6. 	Também fica sujeita és penalidades do  art  87,  III  e IV da Lei n.° 8.666/1993, a 
Contratada que: 

19.6.1. 	.tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doInSos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; - 
19.6.2 	tenha praticado atos ificitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.6.3 	demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atas ilícitos praticados. 
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19.7. 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em -processo 
administrativo que assegurará o contraditário e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei n.° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784, de 1999. 

19.8. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
gravidade da conduta do infrator, o  carat&  educativo cia pena, bem como o dano causado 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

199. 	As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente. 

19.9.1. 	Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo  
maxim°  de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
Pela autoridade cornpetente. 

19.10. 	As penalidadesserão.obrigatoriamente registradas no CMFC. 

19.11. 	As sanções aqui previstas  sae  independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

20. DA IMPUGNAÇÃO 

20.1. 	Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 
licitante que não O fizer até o segundo dia aifi que anteceder a abertura dos envelopes  corn  as 
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

20.2. 	A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 

20.3. 	Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei n.° 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias oteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder a impugnação em até 3  (tits)  dias üteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 
do  art  113 da referida Lei. 

20A. 	A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na sede da Prefeitura 
Municipal de Cocos, situada no endereço Rua presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, 
Bahia, CEP 47.680-000 das 08h0Omiti as 12h0Omin de segunda a sexta-feira, em dias de 
expedientes. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 	A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
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decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para , 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de - 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.2» 	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito contratação. 

21.3. 	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sues 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsavel por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatário. 

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 do cumprimento as disposições nele contidas. 

21.5. 	Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação  pelt)  mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas 

21.6. 	Não havendo expediente ou Ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada,- a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde 
que não haja comunicação da Comissão em sentido contrario. 

21.7. 	É facultada a Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou .complementar a instrução  dõ  processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 

21.8. 	As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em. favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o principio da isonornia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.9. 	Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da integra deste Edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 
termos do artigo 32, §59, da Lei n.° 8.666/1993. 

21.10. 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do inicio e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

21.11. 0 desatendimento de exigências  formals  não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados ds principios da 
isonomia e do interesse público. 

21.12 	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos Q1.1 demais 
pegas que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
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.21i.3: 	Os casos omissos sere° dirimidos pela Cornissão coiitbasel nas disposigões• da Lei 
n. 8.666/1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis. 

21.14. 	0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereço Rua Presidente Juscelinair 	.? 

115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, das 08hs00min ás 12hs00min de segunda 
sexta-feira, em dias de expedientes, mesmo endereço e periodo 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, !pare efeito de 
cadastramento por esta Administração Municipal  (art  22, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993). 

21.15. 	Caso todas as informações inclusas neste instrumento convocatório e  -ern  seus 
anexos, não forem suficientes para atender a- todas as informações/duvidas/esclarecimentos, 
as mesmas poderão ser dirimidas na sede da Prefeitura Municipal - Departamento de 
Licitações situada a Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, 
das 081-isOOmin as 12hs0Ornin de segunda a sexta-feira até o primeiro dia  ON  anterior a data 
para abertura da sessão. 

21.16. 	0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital  sera  o da Seção Judiciária 
de Cocos,  corn  exclusão de qualquer outro. 

22. 	DOS ANEXOS - 
22.1.1ntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

- 	. 
22.1.1. 	Anexo I - Projeto Basico composto por Memorial Descritivo e Especificações 
Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Fisico-Financeiro, Planilhas do BDI;- 

22.1,2. 	Anexo-  II - Modelo de Termo de Proposta de Prego; 

22.13. 	Anexo Ill - Modelo-de Declaração de Vistoria; 

2Z1.4, 	Anexo IV - Modelo de declaração de inexistência de fato` superveniente 
impeditivo da habilitação; 

22.1.5. 	Anexo V - Modelo de Declaração de Proibição de Trabalha  Senor,  em 
atendimento a Lei n.° 9.854/1999; 

22 1.6. 	Anexo VI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno 
porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n.° 11A88/2007; 

22.1.7. 	Anexo VII - Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

22.1.8. 	Anexo VIII - Modelo-  de Procuração- para Prática de Atos Concernentes ao 
Certame; 

Anexo-  IX - Modelo de Declaração de Aparelhamento Técnico; 
22.1.10. Anexo X - Modelo de Declaração da Trabalho Forçado e Degradante; 

22.1.11. Anexo XI - Minuta de Termo de Contrato; 
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22 1.12 Anexo XII - Folha de Dados para Elaboração do Contrato. 
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PROJETO BASICO / ESPECIF1CAÇÕES TÉCNICAS / PLANTAS 

  

Contratação de emprese de engenharia pare a Revitalização da Praga Jardim das Flores na sede 
do Municipio de Cocos - 

o 

• REVITALIZAÇÃO DA 
PRAÇA JARDIM DAS FLORES 

ANEXO I EA/ SEPARADO 
Local 
Sede do Municipio de Cocos. 

Valor máximo estimado da obra 
R$ 397.800,00 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos reais). 

Projeto Básico 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, BDIs, 
Cronograma Físico Financeiro, Encargos Sociais, Plantas. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

PRAÇA JARDIM DAS FLORES 
Projeto de Revitalizagdo da Praga Jardim das Flores  
Area:  3.801,90m2  
Município: Cocos - Bahia 

1. 	OBJETIVO 

Este memorial tem o objetivo de descrever os serviços e materiais que compõe 
a REVITALIZACÃO DA PRAÇA DAS FLORES, 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 Revitalizagão da Praga das Flores, 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 revitalização da praça 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 corno 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 devera 
considerar em seus custos com redução ou ampliação do valor 
apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância as 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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considerar a qualificação técnica do profissional da obra, a eficiência e pocos 
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conduta no canteiro da obra. 
A proposta deverá ser apresentada com a utilização de equipamentos, 

ferramentas, veiculos pertencentes exclusivamente a empresa que vier a?. » 
ser contratada ou locação direta do equipamento, sem  Onus  para a 

municipalidade. 
- 

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

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. 

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 deverá 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 a obra ou serviço. 

2.3 	Largada da Obra 

A obra só iniciara após a largada do Engenheiro Fiscal deste setor que instruirá 
o construtor sobre planta, serviços, detalhes construtivos. 

2.4 	Fiscalização e recebimento dos serviços 
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A fiscalização ao considerar concluida a obra ou serviço, comunicarão ....VERNO MUNICIPAL 
BAHIA 

• 

fato á autoridades superiores, que providenciará a designação  
comissão de recebimento, para lavrar termo de verificação e, estando 

conforme, de aceitação provisoria ou  definitive,  a partir da qual poderá:: 
ser utilizado a obra ou serviço. 

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

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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ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS: 

.127_1 

CALÇADA 

Piso em Concreto  

AREA DE CONVIVENCIA  

Piso em Concreto  

AREA DE  JARDINS 

Grama Esmeralda 

PISTA DE COOPER 

Piso em Concreto 
Pintura em piso de concreto 

ACADEMIA  

Piso em Concreto  

PLAYGROUND  

• 	Colchão de Areia. 

BANHEIROS  

Piso cerâmico,lajeado e pintura interna e externa. 
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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 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
JARDIM DAS FLORES, 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  

lit 	acima do terreno. Nos  WC's  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 referencias de 
nível e dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução 
do levantamento topográfico. Sempre que possível, a locação da obra  sera  
feita com equipamentos compatíveis com os utilizados para o levantamento 
topográfico. 
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materializados através de estacas de madeira cravadas na posigão'''''''''` 
vertical ou marcos topográficos previamente implantados em placas 

metálicas fixadas em concreto. A locação deverá ser global, sobre quadros 0 
madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os quadros, em talouasou 
sarrafos, serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistiremos 
esforços dos fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga 
posição correta. 

A locação sere 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 devera proceder à rigorosa verificação no sentido de 
comprovar se as construções estão sendo executadas de acordo com a 
locação. 

02. PAVIMENTAÇÃO 

2.1 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. 

• 2.1.2 — Na pista de COOPER  

Sera  executado nos locais especificados  ern  planta piso cimentado com 
concreto magro desempenado com espessura  minima  de 5 cm. 0 acabamento  
sera  obtido com pintura para piso na cor VERMELHO RUGOSO, 2(duas) 
demãos. 

2.1.3 Passagem de Nível 

Devera ser executada em concreto armado com e= 10cm.  So  poderá ser 
liberada para qualquer tipo de trafego após 7 (sete) dias da sua concretagem. 
A cura assim como a concretagem deverá ser feita de acordo com a NBR-
14931-2004 

C 



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.' 

iviunfitswiti DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

 

rOCIESSO ECHATZSPON516,:. 

2.2. — Paralelepípedo 

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

2.2.4 - Os paralelepipedos 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. 

2.2. - Meio Fio 

3.5.1 - As escavações para colocação das guias devem ser abertas 
obedecendo aos alinhamentos, perfis e dimensões indicadas no projeto. 

3.5.2 - 0 fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. Após a 
regularização executa-se base de concreto para permitir adequado apoio do 
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 

111 	

de cimento e areia no traço 1:4. 

03. MOBILIÁRIO URBANO 

3.1 - Os equipamentos deverão ser instalados em acordo com os projetos 
obedecendo às normas dos fabricantes. 
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3.2 - Os postes de iluminação pública. 

3.2.1 — Poste de 4 (quatro pétalas) serão em aço 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 aço galvanizado cdm 
difusor em vidro transparente temperado,  ref  PT-301/2, da  Alain  ou similar, 
com 3,00m. Lâmpada vapor metálico de 150W. 

3.3 - Bancos de concreto 

Serão  ern  formato curvo e/ou retos (vide projeto arquitetônico) composto 
•por assento em concreto armado e impermeabilizado sem encosto, apoiadas 
em tubos bases de alvenaria (chapiscada e rebocada) espaçada em 2m. 

3.4 — Mesas de Jogos 

Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha 
cerâmica, base de tubo de concreto 0=0,30m e bancos em tubo de concreto 
0=0,40m. 

3.5— Marco inaugural  

Devera ser em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de  ago  galvanizado 
de 1 1/2". 

3.6 - PERGOLADO 

O pergotado é em madeira de lei, com os pilares de 25 X 25 cm, as 
vigas de 12,5 X 7,5 cm e os terças de 12,5 X 7,5 cm com pintura em verniz, a 
três demãos. 

3.6 —ACADEMIA 

3.6.1 — Simulador de caminha duplo 
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Equipamentos para simular a caminhada que permita a pratica de 2 
(dois) usuários ao mesmo tempo. Equipamento produzido a partir de tubos e 
chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2,  2" e 1" 1/2  
com espessuras mínimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 
penetração de  ague;  utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos 
duplos (Tipo ZZ), solda por processo MIS. 

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a meteorização 

3.6.2 — Bicicleta Elíptica 

‘j»-t: 

S 
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Equipamentos para simular a bicicleta que permita a pratica de 2 (dois) 
usuários ao mesmo tempo. Equipamento produzido a partir de tubos e chapas 
em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2,  1" 1/2, 1" e 3/8 com 
espessuras mínimas de 2,00 mm; orificios tubulares: extremidades superiores, 
inferiores e moveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração 
de agua; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 
ZZ), solda por processo MIG. 

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a meteorização. 

S 



3.6.3 — LegPress Duplo. 
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Equipamentos para simular levantamento de peso com as pernas que 
permita a pratica de 2 (dois) usuários ao mesmo tempo. Tem como função o 
fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas. Equipamento produzido a 
partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 
3" 1/2, 2", 1",  'he  3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubolares: 
extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de agua; utilizando eixos maciços e usinados 
zincado em preto, solda por processo MIG. 

PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a meteorização. 

3.6.4 - Roda de Ombro Triplo 
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Equipamentos para alongamento de ombros que permita a pratica de 3 
(três) usuários ao mesmo tempo. FUNÇÃO: Aumenta a mobilidade das 
articulações dos ombros e dos cotovelo& Equipamento produzido a partir de 
tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/2,  2", 
1", % e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orificios tubulares: 
extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-
o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para 
rolamentos duplos (Tipo ZZ), solda por processo MIG. 

PINTURA:Submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a meteorização. 

3.6.5 - Roda de Ombro PNE 
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Equipamentos para alongamento de ombros. FUNÇÃO: Fortalece os 
membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros. 
Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta 
resistência, sob dimensões de 3" 1/2,  2", 1", % e 3/16 com espessuras mínimas 
de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e moveis 
blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de agua; utilizando 
eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ), solda por 
processo MIG. 

PINTURA:Submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a meteorização. 

3.7 — Playground 

3.7.1 —Gangorra com 3 pranchas 
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Equipamento produzido a partir de tubo de  ago  carbono de alta 
• resistência de 1 1/211, 1 1/2", 1" e 3/16 e chapa e=2,00mm, blindada com chapa 

14. 

3.7.2 — Balanço Triplo 

• 

Equipamento produzido a partir de tubo de  ago  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; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e 
móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de  ague;  
utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). 
PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método 
eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 
a meteorização. 

3.7.4 — Alambrado 

Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em 
tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" 
(horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e 
pintada em pva  latex  2 demãos. 

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  PVC  
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 a 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 
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mais próximos possíveis do centro de cargas que alimentam.' Os quadroP V
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de distribuição deverão estar equipados com barramentos de cobre 
providos de disjuntor geral trifasico. 

s quadros de distribuição serão em chapa metálica, com borda em  
flange  ou alizar para arremate contra os revestimentos das alvenarias. 0,SVy 
quadros serão providos de placa parafusada para fixação dos eletrodutos fe-
barras de distribuição de cobre e de terminais dimensionados para 
capacidade das chaves previstas. 

4.2.2 - CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 

S6 poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão. 
Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos e limpos com estopa 
embebida em verniz isolante. Todas as emendas dos condutores 86 poderão 
ser feitas nas caixas, não sendo permitidas em hipótese alguma emendas 
dentro dos eletrodutos. 

Na fiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer 
esforços de tração capaz de danificar o isolamento dos condutores, nem torção 
ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diâmetro interno. Para 
condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm2, sã serão permitidas 
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  permissive!,  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 peças que assegurem regularidade na superfície 
interna, bem como continuidade elétrica. 

4.2.4 - CAIXAS DE PASSAGEM 
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circuitos elétricos e cabeamento, e terão dimensões conformr"°c"""L"' 
especificações em projeto. 

5. PAISAGISMO 

5.1 - 0 solo devera ser analisado previamente e caso ocorra deficiência em 
suas propriedades físicas  sera  aditivado com produtos corretivos e ou 
fertilizantes, após 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. 

6. BANHEIROS 

6.1. PREPARO DAS FUNDAÇÕES 

Serão executadas com uso de pedras de gres de 25x50x50cm , 
sendo a primeira atravessada. 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 deverá 
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. ALVENRIA 

A alvenaria  sera  executada em tijolos 06 furos e terá largura de 
20cm que deverá ser assentados com argamassa de cimento, cal e 
areia. Sobre as alvenarias será realizada uma viga de respaldo de 
dimensões .15 x20 cm. 
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6.4. REVESTIMENTOS 
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- As argamassas de revestimentos deverão ter a seguin 
composição: 

a) Chapisco — trago 1:3 cimento e areia —espessura 5mm; 
b) Emboço — traço 1:1:5 cimento cal areia — espessura 10mm a 

15mm; 
c) Reboco — traço de 1:1: 4 cimento cal e areia fina — espessura  

minima  de 5mm e  maxima  de 7mm; 
d) Azulejos 20x20 cm — classe A , serão colocados em todos os 

sanitários.  

6.5. COBERTURA 

Laje pré-fabricada com 
enchimento em EPS h=8cm, 
capeamento 4cm. 

A laje deve  sera  ser 
impermeabilização. 

treliça, intereixo 38cm, h=l2cm, 
com escoramento em madeira e 

impermeabilizada  corn  pintura de 

6.6. PAVIMENTAÇÃO 

O contrapiso terá 10cm de espessura assim distribuída: -uma 
camada de 5cm de brita n° 1 ou 2; -uma camada de 5cm de concreto 
magro . 0 piso cerâmico terá dimensões de 30x30cm ,  PEI  4 , classe A 
(de fácil remoção de manchas), colocado com padrão a ser previamente 
aprovado por este setor. 

6.7. ELEMENTO VAZADO 

Cobogo de concreto nas dimensões 7x50x50cm assentados com 
argamassa de traço 1:4 (cimento e areia). 

6.8. PINTURA 

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente 
as especificações dos fabricantes das tintas. Utilização de selador e tinta 
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esmalte semibrilho nas esquadrias de madeira em no mínimo 
demãos. 

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e• 
convenientemente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se,:‘ 
destinarem. Cada demão deverá ser continua com espessura uniforme e• • 
livre de escorrimentos. 

Os escorrimentos e pingos de tintas ou argamassa que por 
ventura ocorrerem, deverão ser removidos com removedores adequados 
e enquanto a tinta ou a argamassa estiverem frescas. 

Obs: Cada demão de tinta  so  poderá ser aplicada quando a 
antecedente estiver bem seca A superfície recebera a quantidade 
demão necessária para um  born  acabamento, sendo no minimo duas 
demãos. O padrão de cores devera ser pré-aprovado pelo fiscal. 

6.9. INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 

As instalações para  ague  fria serão executadas com emprego de 
tubos de  PVC,  classes 15 (marrom), o mesmo valendo para as 
conexões (ver projeto básico). As instalações sanitárias serão 
executadas com tubos e conexões com  PVC  classe 8 (branco). Usar 
ralos, tubos de ventilação conforme projeto. 

Deverão ser realizados testes de estanqueidade. Os tubos de 
ventilação deverão ser ocultados com enchimento em argamassa. 
Observar caimento do piso para os ralos de 1,5%.A ligação dos esgotos  
sera  direta na rede de esgoto cloacal público. 

6.10. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

As instalações elétricas deverão obedecer a NBR 5410, e padrão 
da concessionária COELBA. 

Os pontos elétricos deverão ser colocados em eletrodutos de  
PVC,  padrão ABNT, conforme planta em anexo. Quaisquer dúvidas 
referente as instalações elétricas e ao projeto deverão ser 
encaminhadas aos técnicos do Departamento de Engenharia. 

6.10.1 TOMADAS 

Deverão ser do tipo embutir colocados a 30 e 110 cm do chão, 
com aterramento padrão universal (2P ± T), conforme planta em anexa 

• 



6.10.2 INTERRUPTORES 

Deverão ser do tipo simples, padrão ABNT, sendo colocadas a 
110 cm do chão. 

6.10.3 LÂMPADAS 

nnuniitirit) DE COCOS 

 

coco 
GOVERNO  MUNICH  
t.nocpes“)con.gwo,qs,wiLi SAIIIA 

 

Deverão ser usadas lâmpadas fluorescente fabricação nacional, 
padrão ABNT ate 100W (indicado em projeto); 

6.11.4 DISJUNTORES 

Deverá ser do tipo terrnomagnético 1 X 20, 1 X 30 A, padrão 
ABNT 

6.12.5 TUBULAÇÃO 

Deverão ser utilizados eletrodutos em  PVC  com 50, 25, 19 e 13 
mm, padrão ABNT. 

6.12.6 FIAÇÃO 

Deverão ser utilizados fios rígidos 2,5 mm2 para os circuitos 
internos, 4,0 mm2  para o circuito da torneira elétrica e 10,0 mm2 para o 
circuito de alimentação geral conforme planta elétrica, todos antichama, 
750V, com selo INMETRO. 

7.0 RECEBIMENTO DA OBRA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos e 
ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do 
terreno ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, 
funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento 
do prédio as existências dos itens especificados. 



 
witimitiP10 DE COCOS 

8.0 PROCEDÊNCIA DOS CASOS 

 

 

GOVERNO MUNICII 

Em caso de  divergencies  entre as cotas dos projetos e suas 
dimensões em escala, prevalecerão os primeiros. 

Em caso de divergência entre as especificações e os derr¡a$,-
projetos será consultada a fiscalização. 

Em caso de divergências entre os projetos de arquitetura e os --
demais, prevalecerá projeto de arquitetura.  

Ern  caso de dúvida quanto à interpretação dos projetos ou destas 
especificações,  sera  consultado a fiscalização. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto, sem 
aprovação, por escrito da fiscalização. 

Cocos,02 de fevereiro de 2018. 

Eng° Thiago Ribeiro de Lira Cano 
Engenheiro Civil 

CREA — 2522TPAL 
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MUNICÍPIO 1 UF 
COCOS I BA I

LOCALIDADE I ENDEREÇO 	 IAPELIDO DO EMPREENDIMENTO 
RUA PRESIDENTE JUSCELINO, N° 114, CENTRO 	 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS FLORES 

8013 SDI 4 BDI 5 BDI 1 	801 2 
26,14% 	19,513% 

DESCRIÇÃO DO LOTE 
EVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS FLORES 

OPERAÇÃO 1GESTOR 
847721/2017 	MTUR 

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA 	 Grau de Si 
Orçamento Base para Licitaça0 	 ((PUBLIC  

1
PROGRAMA 	 'ADA° / MODALIDADE 	 loBJETO 
MINISTERIO DO TURISMO 	 REVITALIZAÇÂO DE PRAÇA 	 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIN DAS FLORES  

Describao Cddigo 

	

- 	1  

127,78 	479,01 	BD 1  M3  

'

PROPONENTE / TOMADOR 
MUNI CIPIO DE COCOS 

	

DATA BASE 	DESON. 

	

nov-17 	Sim 
LOCALIDADE DO SINAPI 
Salvador I BA 

1.1. 	 SERVIÇOS PRELIMINARES 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 94276 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA  OE  
EMPREENDIMENTOS.  AF  06/2016 P 	  
PISO 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 94990 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
72799 	ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREA  NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 	M2 

P 0 R M1) 
74245/1 	PINTORA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 	 M2 

001 	RAMPA DE ACESSIBILIDADE 	 Und. . 
BANCOS,  MESAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 	 
Bancas com Tampa de Concreto  

I-- 	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

I 	87471 	9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MENOR QUE 6W SEM 	M2 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 85662 
15X15CM 	 M2 

Concreto armada fc1m15MPa fabricado na obra, adensado e lanpado, para Uso Geral, com formas 06457 

	

	 811 , pdanas em oornpensado resinado 12innU05:usos) 
_tilpamentos 

Mesa de concreto polido rck=21 Mpa,  coin  tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de 6456 

	

	 Und. concreto o=0,30m e bancos em tuba de concreto 13=0 40m 

1 1.0 0 1. SINAPI 
1 1 0 0.2. ORSE 

1.2 0.0.1 SINAPI 

1.2.0.0.2. SINAPI 

1.3.  

1.3.0.0.1. SINAPI 

1.3.0.0.2. SINAPI 
I 

1.3.0.0.3. F 	SINAPI 
1.3,0.0.4. i 	PMC-PC 
1.4. 	__ 	1- 

1.4.1. 

1.4.19.1. SINAPI 

1.4.1.0.2. 	SINAPI 
1- 

14.1.0.3. 	ORSE 

1.4.2. 

1.4.2.0.1.  MBE  

ORSE 

1.4.2.0.3. 	ORSE 	 
14.3. - 
1.4.3.0.1. SINAPI 

I 4.3.0.2. 	SINAPI 

SINAPI 

z vt 710/MItztz11.1itzt- 	 Ititz 1  1270191i71/2  - '4.-/REVITALIZAÇÃODAP ÇA DAS FLORES .,.., 
CONSTRUÇÃODA PRAÇA --" - - . ' ' ' -  "sa.  -: ' . /13/ ' . ' -/ 

74209/1 	PLACA DE OBRA EM GHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,88 X 1.80M1 
04175 	Locabbo de pran_as com pigueles de madeira  

4MM FIO 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-RO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
94273 	CONCRETO  PRE-FABRICADO. DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)  AF  06/2016 

	

1.193,05 	 30,56 	BDI I 	! 	38,55 	45.992 

	  e.  

	

342,41 	 31,07 	BD! 1 	 39,19 	13.419 

45,30 

Item Fonto Prego Unitário 
(R$) 

Prego Toti 
(R$)  

giagiOV://filiM/3 397/80( 

140,00 

1.061,71 
10,00 

8E81 

PREVISAO DE 96522 	 M3 	 0,16 I 	 103,05 	HP  I 	 129,99 FORMA.  AF  06/2017 	 

' 	96617 	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS
' 	M2 -1 ESPESSURA DE 3 CM.  AF  08/2017 	 0,54 , 

, 

	

12,82 	BD!  I 	 16,17 

96543 
MONTAGEM.  AF  06/2017 	 KG 	 5,54 : 	11,20 	BD!  1 	 14,13 

8,00 	299,37 	BD! 2 	 357,99 2,843; z 
Lixeira em  fibre  de vidro, com capacidade 50, com suporte (paste), ROBERGLASS,  REF.  
CLPD1085 s"I 	 Und. i_ 10536 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SEM SAPATA, 

4107 	Marco inaugural em concreto aparente 1.16 x 1.50m com tubos de  ape  galvanizade de 1 1/2" 	UND. 
P ersal  ado 	

1,00 	631 82 	BDI I 	 796,98 	: • T96-5-, 

	-I 	 MY  1 	, 	 - 	, 	:' . 5.723,9"5; 

I- ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

Be.detui 
civil 

12 73o -Go  

BD! 

(%/  
Unidade Quantidade Custo Unitário 

(R$)  

BDI I 	. 	4.266 

	

5,18 	279,04 	BD! 1 	I 	 1.823 

	

3.817,42 	 0,51 	BDI 1   0,64 	2443 
Bol 1 	 59.411  

13011 	 22.442,1 
BOI 1 	 10.613,1 

27,50 	 36,56 ; 	BD! 1 	 46,12 	1,268,/ 

4 
85,85 " 	10,31 	SDI 1 	 13,01 ; 	1.116,f 

5,23 	1.247,31 	BD! 1 	 1.573,36 	8.228,6 

BIN 1 	L 	 6.104,2 

4,00 I 	484,25 	BD! 1 	 610,83 	2.443,3 

10 72 	DOI 1 	 13,52 	14.354,. 
69,70 	BDI 1 	 87,92 	879,: 

100.440, 

604,22 	77.207, 

57,14 	7.999, 

50 



Item  Fonte Código 

1A.3.0.4 SINAPI 94964 

1A.3.0.5. SINAPI 
_ 

92263 

1.4.3.0.6.  SCRAP(  92468 

1.4.3.0.7 SINAPI 92718 

1.4.3.0.8. SINAPI 

1.4.3.0,9. SINAPI 

1.4.3.0.10. SINAPI 

1.4.3.0.11. SINAPI 

1.4.3.0,12, SINAPI 
t5.  
1.5.0.0,1. SINAPI 
1.6. 
1.6.0.0,1, ORSE 

1.6.0,0.2. 

1.6.0.0.3. 

ORSE 

1., 

1 	04301 

ORSE 
t 

1.6.0.0.4, ORSE 

1.6.0.0.5. ORSE J 	02418 

ORSE 

1.7. 	_. 

1.7.0.0.1, 
_ 

COTAÇÃO 

1.7.0.0,2. --1 COTAÇÃO 

1.7.0.0.3. ORSE 9147 
1.7.0.0.4. ORSE 11089 

1700.5. COTAÇÃO 

1.8. 
--i 

1.8.0,0.1. ORSE 

h 
1.8.R0.2. SINAPI 

1.8.00.3. SINAPI 

11.0.0.4. SINAPI 
• - 	- 

18.0.05. I 	SINAPI • 91935 

Quantidade Custo Unitário 
(R$1 

BOI Prego Unitário 
(1981 

Preço To! 
(R$1 

,  0.16 31202  , SDI  1 	 39358 6 

0.82 I--  85,60  BD{  1 	 10798 	 a 

10,55 56,80  SDI  1 	 71,65 751 

F 

3.33 448,69 BOI 1 	 565,98 	1.88' 

12,70 	253 
-1- 

1 	292 

1.06 

632 

582, 
11.115,  
11.115, 
20.953, 

490, 

9.078,1 

	 - 
2.367,1 

2690,1 

2.226,E 

3.599,4 

- - Boll 53.666,4 

5,00 2.530,00 BD/ 2 3.025,37 H 	15.126,8 

5,00 3.082,00 001 2 3.685,46 18.427,31 

4,00 2,652,62 0012 I 	3,172,00 12.6813,0i 
2,00 1.839,34 I 	6012 99482.1 4.398,9( 

Und. 1,00 2.530,00 BCE 2 I 	3.025,37 3.025,37 

- BD11 	 - r-- 	20.566,04 

9,00 634,08  SDI  1 	 799,83 	7.198,47 

J 

308, 55 1917 , BDI 1 	 24,18 	746074 

11,00 43,17 BDI I 	 54,45 	598,95!  

330,00 4,81  BM  1 	 6,07 	#.3!"'S-7. 2.003,10 

40 ,00 12,132  BD/  1 	 16/17l 	":::  

Descrição 

CONCRETO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.  AF  07/2016 

- 	 103 
FCK 4 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES. EM CHAPA DE 	 l.42 'MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E ---. 17 MM.  AF  12/2015 	 i_ 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE- 	

M2 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AE_ 12/2015 
.. 	-.3_. 

CONCRETAGEM DE PILARES. FCK 4 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇA0 COM 
SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 	M3 
ACABAMENTO.  AF  12/2015 

92915 

92917 

4448 

426 

84679 

85180 

03212 

02406 . 

C'-  
1007 BOI 1 1996 

28,44 8,15 EIDI 1 10,28 

79,29 10,63 BDI 1 13,AH 

36,00 13,92  BIM  1 17,56 

i_ 27,75 16,65  SDI  1 21,00 
/3011 

708,01 12 45 ' 	BDI 1 	 15,70 
-  Bolt  

10,45 75 17 

	

BOI 1 	 94,82 t_ 

37,62 191,30  

	

SDI  I 	j 	241,31 

k- 
I  1,00 1.980,00 8012 

IRO 2.250,00  SDI  2 2.690,55 

1,00 1.862,08 0012 2.226,66 

1,00 3.010,06  SDI  2 3.599,45 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E I--  
KG FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 INDI - MONTAGEM.  AF  12/2015 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,  LA E 
FUNOÕES.UTIUZANQOAÇ005QDE8DMM.MDNTAGEMAF  12/2015 	

LAJES . 
KG 

PECA  DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5"1 	 ! 	re  
-1PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 4 500 MM, DIÂMETRO 4-  16 

una. MM.ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA  
PINTURA IMUNIZANTE  PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS 	 M2  
AREAS  VERDES  

i_PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 	 M2 

ibolchão  de Areia  e=b3cm 	 ml  
Ad ambrada (ht42.00m)  coin  tela gaN. 2"x2" M=1,50m), montantes em tubo de aço  galvanized°  de 
2' a cede 2m, tubo de  ago  galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m)em alvenaria de 	m 
blocos de cimento  revestida  e pintada em pva  latex  2 demãos  

Und. 
AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO Brinquedo.  Gongola  com 3 pranchas em tuba de  ago  carbono de 
alta resistencia  de 1 1/2", 1112" 1" e 3/16  e chapa  e=2,00mm blidadeda com chapa 14.  

02440 2.367,66 

Brinquedo- Balanço triplo, em tubo de aço carbono de  Oa  resistenda de 3 1/2"e 3/16 e=2,00 mm 
nlento 

	

	 Una. e montagem  
Brinquedo- Escorregacieira, em tubo de  ago carbon°  de age resistencia de 1 11T, 1 112", 1" e3/IS Und. e chapa (34220mm,  blidadeda  com chapa  14.- fomecimento e montam 

Brinquedo- Gira-gira lcarrossd 13=1,70mhem tubo de  ago  carbono de alta resistenda  del  1/2", 1 09160 Und. 112,1" e 3116 e chapa e=2,00mm, blidadeda com chapa 14.-fornecimento e montagem 

ACADEMIA 
-JEquipamenlo de ginástica - Caminhada  Duple,  em  Bib°  de  ago  carbono de alta resistencia de 1 

Und. 112" 1112" e 2" e cti_zpia  e4-2 00mm,3idadeda com chapa 14.- fomedmento e montagem  
Equipamento de ginastica - Bicideta  dire duple,  em tuba de aço carbono de alta reddencia  del  

Und, 1/2' 1112" 1" e 3/8 e  chapa e=2,00mm, blidadeda com chapa 14.  

	

Equipamento de ginástica -  leg press  duplo - fornecimento e montagem 	 Una. 

	

¡Equipamento  de Ginástica - rode de ombro - fomecimento e montagem 	 Und. 

1j Equipamento de ginástica - Equipamento de gift/slice - Roda de Ombro PNE,Equipamento 
produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3"13, 
2", 1", 'X  e 3/16 com espessuras minimas de 2,00 mm;  &Webs  tubulares: extremidades 
superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14. - fornecimento e montagem 

10362 

73798/1 

83443 

INSTALACAO ELETRICA 
Poste decorativo  cam  02 pétalas, em  ago  galvanizado com difusor em vidro transparente 

J- temperado,  ref.  PT-301/2, da  Alain  ou similar, com 3,00m, inclusive lampada vapor metálico de 	un. 
150W 
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM  PVC  COM FIO 	k-- M 
GUIA DE ACO GALVANIZADO.  LANCADO DIRETO NO SOLO INCL  CONEXOES 
CAI/3A DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA  COM TAMPA 	 UN  
CABO  OE  COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 101414',  ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA 92979 M DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

1- 

Unidade 

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM',  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
M TERMINAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

27.476 v008 micro 



Custo  Unithdo 
IRS)  

1,00 	225,00 	BD(  I 	 283,82 

1,00 	784M0 	BD11 	 988,94 	981 

1,00 , 	10,76 	Boll   

1,00 	1.087,37 	BOI 1 	 1.371M1 

15,00 	

- 1 	BDI t 	; 	 511035761  • Ti  

2,00 	101,82 	BOI 1 	' 	12844 	1.295762  
-4 	

104,24 . 	BDI 1 	 131,49  

r 	
7 	1,902, 

320 

82 
r 	

-  

1500 , 

200 	126 91 	BM 	. 	
16 

	

206 

1 	' 

	

100,54 	DOI 1 

21,041 
---1 

15,00 	 16,68 	BOI 1 	, 

	

19,25 	

315, 

288, 15,00 	 015,26 . 	13 11 

• L  13011 I - 	 - 	10.733, 

119,15 	 10.733,1  

	

71,41 	BDI 1 	 90,08 

Quantidade 
BOI 
(%) 

Preço  Unitârio 
IRS)  

Preço  Tot 
(R$) 

281 

- 	BDII 	 81.297,L 
-Boll 	 5.207  
- 	13011 	 1.363,1 

	

20,48 	BDI 1 -F 3,72 	 25,83 	 96,C 

41,62 	 8,83 	SDI  1 	 11,14i 	463,6 

1,49 	312,02 	BD(  1 	 39358 	 864 

. 	 MN 1 	

: 

I__ 

	

37

5

44:0 

 

2,00 	208,80 	I311 	

26  45;41- 	11,20 	BDI 1 	 1437 	

526,7. 

13 1  

B 

129,10 	

641,6. 

11,14 

	

8,83 	BPI  1 

- -I 	

467,1: 	B

8

13

01

1

1

1 	 58929 

. r 
1237,51 

1.438,1;  

2,10 

- 	 - t-  BDI 1 	{ 	 - 	
16.029,75 

8.738,74 

27,72 r 	85,60 	BD/  1 	 107,98 

2772 	 71M5 	

2993,21 

	

56,80 	BDI 1 	 1.986,14 , 

1,84 	448,69 	BDI 1 	 565,98 	1.041,40 

, 

71,46 	 10,07 	BEN 	 907,54 

1,67 	103,05 	BEII 1 	 129,99 	217,0 

21639 	 657 	BDI 1 

Item  Fonte Código DescrIçAo Unidade 

1.8.0.0.7. 	1 

1.8.0.0_6. 

1.8.aco. 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

I 	SINAPI 

83463 

83372 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E  
NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTAtACAO 

UN  

UN  

UN 	1  

UN 	
-I 

74130/1 13,57 

hCAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNEGIMENTO E INSTALACAO  
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO  

73769/3 

89957  

95635 

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE  
INSPECAO /1=91M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1.9. 	_I 

I 9002 

SINAPI 

SINAPI 

'1.1STALAÇÃO HIDRÁULICA 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRÁMAL) COM TUBULAÇÃO DE  PVC, 
ON  25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA.  AF  1212014 

UN  

KIT  CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA . ENTRADA PRINCIPAL, EM  PVC  SOLDÁVEL DN 
75 PA ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).  AF  1112016 	,  UN  

1.9.0.0.3. 1 	SINAPI 95675  

95676 

90371  

86913  

HIDROMETRO DN 25  (it  ), 5,0 M=fli FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  11/2016 	.  UN  

1.9.0.0.4. 

1.9.0.0.5. 

1.9.0.0.6. 

1.10. 	_ 

1.100.0.1. 

SINAPI r. 	SINAPI 	1  

SINAPI 	1 

FATXA EM CONCRETO  PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (V= 3) .1  
UN  

-7 
UN  

UN  

REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
AMA.  AF  03/2015 

ORNEIRA CROMADA 112" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 
. 

SINAPI 

PASSAGEM DE NIVEL 

94996 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

M2 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF  07/2016 
BANHEIRO  

1.11.1. FUNDAÇL3ES 
1.11.1.1.  

1.11.1 1.1. 

1.11.1.1.2. 

1.11.1.1.3. 

1.11.1.1.4. 

SINAPI 

SINAPI 

96522 

95241 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FORMA. AF  06/2017  M3 

LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA  DES  
CM.  AF  07 2016 	 M2 

-I-- 
SINAPI 

SINAPI 

96545 

94964 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-51) DE 8 MM - 
 	MONTAGEM. AF 0642017 	 KG 

CONCRETO ECK -- 20MPA, TRAÇO 12,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M3 

- 1.11.1.2, 
96526 

96543 

VIGAS BALDRAMES 
1.11.1.2.1. 

1.11.1.2.3. 

1.1112A. 
1.11.2. 
1.11.2.1. 
1.1121.1. 

1.11212. 

1.11.2.1.3. 

1.11 .2.1 4 

1.11.2.1.5. 

SINAPI 

SINAP/ 

SWAP( 	I 

I , 
SWAP! 	: 

SINAPI 	I I . , 
&NAM 	' 

SINAPI 

SNAP' 

I 

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA. 
AF 0612017 M3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, 3 AGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-BODE 5 MM . 
MONTAGEM. AF 0612017 KG 

Lt! 
  545 

' 	96555 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2017 KG 
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE JERICA 3 LANÇAMENTO, ÁDENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 08/2017 M3 
PILARES E VIGAS 
PILARES 

M2 

M2 • . 

92263 

92468 

92718 
,- 

92915 

92919 _ 

FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÊ- 
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇOES. AF._12/2015 

--:  CONCRETAGEM DE PILARES, ECK25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 Ma -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF  12/2015 

M3 

KG 

KG 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇOES, UTIL/ZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF  12/2015 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF  12/2015 

27.476 v008 micro 



KG 	 63,42 	 10,07 	BDI 1 	 12,70 	 801 
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS CONCRETO H DE ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  AF  12/2015 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES. LAJES E 
KG 	 178,33 	 6,57 	BDI 1 	I 	 5,29 	1.47E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - AF  12/2015 MONTAGEM.  

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2,7 (CIMENTO/ AREIniltDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
M3 	 2,65 	 301,94 	BOI 1 	 380.87 MECÂNICO COM BETONEIRA 900 L.  AF  07/2016 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MENOR QUE 6M SEM 	M2 	 147,85 	 33,60 	BDI 1 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014 

10,56 596,1 

VIGAS 	 - 	BM  1 	 7.29' 

3.071 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
KG 	 89,34 	 5,15 	BDI 1 	 10,28 	 91E FUNDAÇÕES,  UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - AF  12/2015 

ARMAÇÃO DE 

MONTAGEM.  

LAJE 	 - 	 - 	BM  1 	 - 
Laje  pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm h=12cm  el.  enchimento em 	

. 
M' 	 50,28 1 	 87,68 	BD  1 	 110,60 EPS 11=8cm,  inclusive escoramento em madeira e capeamento  4cm. 

7,54 1 	301,94 	BDI 1 	 380,87 	2.871 MECÂNICO COM BETONEIRA  400 L.  AF  07/2016 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 	r1 /4A3  

AF  12/2DI5 7,54 	 148,98 	SDI  1 	 187,92 	1.416 ESTRUTURAS, 

VEDAÇÃO - ALVENARIA E ACABAMENTOS 	 - 	 - I  Bol l 	 39.953 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
147,85 

HAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 	M2 
COM PREPARO MANUAL.  AF  06/2014  
Reboco es odel de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento tareia  / vedadt  
REVESTIMENTO  CERAMIC()  PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33)(45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAJOR QUE 5 NP 	M2 
A MEIA ALTURA DAS PAREDES.  AF  06/2014 

28,37 

5,56 

87,39 

4,00 

UN 

APLICAÇÃO MANUAL  OE  PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
M2  AF  06/2014 

APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  PVA EM TETO. DUAS OEMAOS. 
M2  AF  06/2014 

IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPDXI ALCATRAO, DUAS 
M2 _I DEMAOS. 

I PINTURA ESMALTE  ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS 	 M2 
ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO  
Guarda corpo c/ corrimão em tubo terra galvanizado, alt=1,10m, com barras verlicais a cada 11cm 
(3/4') e barras  horizontals  (superior, intermediárias  (dues)  e  intoner)  de 1.1/2", inclusive curve de 	M  
ago  

I INSTALAÇA0 ELETRICA 

Item  Fonte Código 

1.11.2.2. 

1 	11.2.2.1. SINAPI 92265 

SINAPI 92915 

1.11.2.2.3 SINAPI 92917 

1.11.2.24 SINAPI 92919 

1.11 	2.2.5. SINAPI 94965 

1.11.3. . . 

1.11.3.0.1. ORSE 07393 

1.11.3.0.2. SINAPI 94965 

1.11.3.0.3. 

- 

SINAPI 92873 

1.11.4. I 

1.11.4.0.1. SINAPI 87472 

1.11.4.0.2. SINAPI  87878 

1.11.4.0.3. SINAPI 87895 

1.11.4.0.4. ORSE 03318 

1.11.4.0.5. SINAPI 87275 

1.11.4.0.6. SINAPI 87251 

1.11.4.0.7. , ORSE 0865 

1.11.4.0.8. -1  SINAPI 73937/1 

1.11.4.0.9, SINAPI 90841  

1-- I- 

1.11.4.0.10. SINAPI 90544 

1.11.4.0.11. SINAPI 88487 

1.11.4.0.12. SINAPI 85486 

1.11.4.0.13. SINAPI 	1 73872/2 

1.11.4.0.14. SINAPI 73739/1 
1.11.4.0.15. SINAPI 	L  85233 

1.11.4.0.16. ORSE 11867 

1.11.5. 
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FABRICAÇÃO DE FC)RMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
M2 	 39.35 	 62,04 	BM  I 	 78,26 E =  17 MM.  AF  12/2015 

- FORNECIMENTO E 
INSTALA00.  AF  08/2015  
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-00 (LEVE OU MEDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  08/2015   I 

REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 	M2  

Rejuntamenlo de revestimentos  cerâmicos 	 M2 

M2 
COEIOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM. ASSENTADO COM 
ARGAMASSA  TRACO 1z_l (CIMENTO E AREIAL 	 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 60X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, !TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

UN  INSTALAÇÃO DO FECHADURA COM ExEcupÃo DO FURO BATENTE, 

ARMAÇÃO DE 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
M3 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
M2 COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

84,92 	 7,39 F BDI 1 

56,45 	 8,37 nBDI 1 

4,00 

578,03  

668,92 

3,27 I 	1301 1 

BDI 1 

BDI 1 

Descrição Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Prego Uniterio 

(R$) 
BDI 	 Preço  Tot  
PM 	 (R$) 

147,65 

295,70  

51,45 

33,20 

84,65 

8,00 

4,51 

23,02 

44,25 

BOI 1 

DOI 1 

BDI 1 

	

42,38 	6.265 

	

4,12 	609, 

	

5,69 	841. 

	

_29,04-1 	8.587, 

	

55,82 	2.871, 

	

35,79 	1.188,. 

	

7,01 	593,i 

	

110,23 	881,1 

	

729,13 	2.916,1 

	

843,78 	3.375,1 

	

9,32 	1.723,9 

1.001 

9.849 

5.560 

56,45 	 51,79 	BDI 1 	 65,33 

	

25,21  i 	13  55 	BDI 1 	 17,09 

	

1,25  i 	2.307  88 	BM  1 	2.911,16 
! 

	

6,00  i 	230,71 	SDI 1 	 291,02 
; 

• ! 	 - j 	Boll 

3.687,8 

439,6; 
3.638:9 

746,1 

4526,ánli. 

Unidade 



Item  Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R6) 

BDI 
('A) 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA. RESIDENCIAL. INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO 
1.11.5.0.1. 	SINAPI 	93146 E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO. QUEBRA E  UN 	 15,00 	 156.04 	BDI 1 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E Le-WPM/AT  AF  01/2016 - 
1.11.5.0.2. 	ORSE 	 00570 Luminária calha sobrepor pflamp.fluarescenle 1x40w, completa, incl. reator convencional e lampada 

-Recai un. 	 10,00 	 65.26  BD!  1 

1.11.5.0.3. 	ORSE 	 07642 Arandela de uso externo em alumínio pinlada, com difusor em vidro leitoso,  ref.  F 5124. da Lustres 
Projeto ou similar Und. 	 3,00 150,60 BOI 1 

1.11.5.0.4. 	SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA  
ELÉTRICA ELETRODUTO CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO.  AF  01/2016 

UN 	 1,00 138,45 	BDI 1 

1.11.6.  q- HIDRÁLICA  
1 	

• 	 - 	BPI  1 
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇAO DE  PVC 

1.11.6.0.1. 	SINAPI I 	89957 ON  25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM  
ALVENARIA.  AF  12/2014 

UN 	 13,00 , 	104,28 	BDI 1 

1.11.7. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA . BDI 1 

1.11.7.0.1. 	SINAPI 90694 
TUBO DE  PVC  PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,  ON  100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS.  32,00 	 19.47 BD! 1 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  AF  06/2015 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  100 MM, JUNTA 

1.11.7.0.2. 	SINAPI 89744 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 	 17,71 BD! 1  
SANITÁRIO.  AF  12/2014 

1.11.7.0.3. SINAPI 89778 
LUVA SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO,  
AF  12/2014 

UN 8.00 12,59 BD1 1 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  100 MM, JUNTA 
1.11.7.0.4. SINAPI 89746  ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN  1,00 17,78 BD! 1 

SANITÁRIO.  AF  12/2014 
1.11.7.0.5' 	-I ORSE 01643 Junção Invertida em pvc rigido  el ands  para esgoto  primer-1o, diám =100 x 50mm Und. 2 00 25 19 BD! 1 

1.11.7.0.6. SINAPI 89797 
JLINÇAO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN  4,00 33,40 BDI 1 
SANITÁRIO  AF  12/2014 

1.11.7.0.7. SINAPI 89801 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO,  
AF  12/2014 

UN 1,00 4,60 BDI 1 

TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
1.11.7.0.8. SINAPI 89825 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  UN 1,00 10.05 Boll 

AF  12/2014 	 ' 
1.11.7.0.9. ORSE 01649 Luva de correr ern_pvc rigido c/ anéis, pare esgoto primário,  diem  = 50mm UNO 5,00 11 52 BD! 1 

1.11.7.0.10. SINAPI  89731 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM. JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,  
AF  12/2014 

UN 5.00 7,79 BDI 1 

1.11.7.0.11. 

1.11.7.0.12. 

SINAPI 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,  ON  50 X40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12,2014 

UN  1,00 5,78 BDI 1 

SINAPI 89782 
TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,  
AF  12/2014 

f 

UN  3,00 8,58 BDI 1  

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM. JUNTA 
1.11.7.0.13. 	SINAPI 89724 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN  2,00 5,89 BD1 1 

SANITÁRIO.  AF  12/2014 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, JUNTA 

1.11.7.0.14. 	SINAPI 	 89726 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  UN  1,00 	 6,69 0011 
SANITÁRIO.  AF  12/2014 

1.11.7.0.15. 	SINAPI 	 89752 
FLUVA SIMPLES.  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, JUNTA SOLOPT/EL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  UN  

11- 
3,00 	 4,40 	BDI 1 

I  AF  12/2014 

1.11.7.0.16. 	1 	SINAPI 89712 TUBO  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 M 0 19,96  BD!  1 

1.11.7.0.17. 	SINAPI M .... .... MAL 
89711 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

DE DESCARGA Oli RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014  

127..000 

13,75 	BDI 1  
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Preço Unitário 
(R$)  

Preço  Tot: 
(R$) 

	

196,83 	2.952 

_i 

	

82,32 	822 

	

189,97 	565 

174,64 	174 

)I 	1.710 

131,54 1.710 

4.026 

24,56 785 

22,34 134 

15,88 127 

22,43 22, 

31,77 63, 

42,13 1611. 

5,80 5. 

12,68 12. 

14,53 72, 

9,83 49, 

7,29 7,: 

10,82 32,- 

7,43 14,1 

8.44 	 8,,  

5.55 	 16,1 



ii 

COCOS / BA 
1 	 I( 

Local 

07 de junto de 2018 
Data 

I Nome: RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 
"Titulo: 	ENGENHEIRO CIVIL 
CRE/VCAU 10150902730-GO 
ARTMRT: BA20180053177 

Item  Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
BDI 

(%) 

Preço Unitário 
(RI) 

Prego  Tot 
(Rs) 

111.7.018. 

1.12. 

1.12.0.0.1. 

1.12.0.0.2. 

1.12.0.0,3, 

1.12.0.0.4. 

1.12.0.0,5. 

1.12.0.0.6. 

1.12.0.0.7. 

SINAPI 

ORSE 

SINAPI 

SINAPI 

ORSE 

T 
I 

74198/2  

07370 

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1 ,40M E ALTURA 
5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO Icom E ESPESSURA 10CM 

Lougas E METAIS 

UN  

Und. 

UN  

_I 
UN  

Und. 

UN  

UN 	1  

1E0 

-  

5E0 

I 	 4,00 

2,00 

6,00 

5,00 

I 
X- 

1E5045 

431,96 

373,95 

BOI 1 

BIN  1 

BOI 1 

BOI 1 

2.081,88 

544,87 

471,70 

763,00 

43,78 

49,30 

2.0E 

j 	7115: 

2.724 

--- 

I 886 

1,526 

262 

246 

Lavatório louca (Deca-Monte  Carlo, ref  L-81)  corn  coluna Meca  ref  C-1), c/  sitar:,  plástico, engate 
cromado  (deco),  válvula cromada (deca ret1600) , conj. de fixação (deca  ref  sp7) ou similares, 
exclusive torneira 

86932 
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2:] X 40CM - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.  AF  12/2013 

95471 

02065 

VASO SAN/TARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 	
• . 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  10/2016 	
'  

l 
6008 BDI 1 

Assento  plastic°,  universal branco  pm  vaso sanitado, tipo convenciona), incepa ou similar 	J r 34 71  BD!  1 

SINAI P 

SINAPI 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4°, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR 	' - 
I  39,08 1301  I 

74234/1 
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA 	'  
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2,00 458,36 ME 1 578,18 I 1156 

SINAPI 86884  ENGATE ELEXIVEL EMI-50E11G0 BRANCO, 1/2' X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2013 UN 6,00 6,48 r 	BD! 1  8,17 49  

Encargos sociais: 

Observações: 

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BOI; Preço Unitário; Prego Total. 
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Local 

Data 

27.476 v008 micro 

, peer' 

07 da junho de 2016 

I 	- I • 1- 

f;lora(!fi:A3131::: 

Noma. 	RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 
Maio: 	ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/CAC I 0150902730-60 
ARTMRT: 8A20180053177 

Item DescrigOo das Metas I Macrosservigo 
Valores Totais 

(RI) 
Inicio de Obra 

01108/18 
Parcela 1 

set/18 
Parcela 2  

out/18 
Pamela  3 
nov/18 

	

Parcela 4 	Parcela 5 	Parcela 6 

	

der/18 	jan/19 	fev/19 
Parcela 7 

mar/19 
Parcela 8 

abr/19 
Parcela (%) 3,79% 7,90% 12,02% 11,83% 	13,94% 	17,61% 21,43% 11,49% 

GR 	o 	WI  o 	kit, 	rp; E, 45 0 
- v 

Parcela (RS) 15.058 06 31 414 92 47 798 64 47.072 01 	55.456 65 	70.046 41 85.256 42 45.696,69 
Acumulado.(%), 
Acumulado (135): 

. 3.79%.4i 
15.0581061  

11,684, 	.... 
48472,98' 

5(23,70%'4 
-94.271,62 

, 35,53%A, 	..',..49,47%.,  I, 	. 67,08% 	. 
141.343 63. 	.196.800,280V/66.846 69 

80.5156,,,,  
352.103 11.X 

100,00%i ' 
397.860,00: .s.. 

powsipupAo DA PRAÇA 
s_.,. 11'41004 W; . I., ,f ,700% 	' 'Al?..Q2.5.€ ,1118.a.53, ''' 	: 13194%.Y1 4Z,'  ;17J 41%' 	?. 21,43*  S.  . ' 11A9% sysouilgti Acumulado (%) 3,79% 11,68% 23,70% 35,53% 	49,47% 	67,08% 88,51% 100.00% 

}1  ;;;",,,;, .• :412', ,,' 	t„,  - Acumulado (RS) 15058,06 46 47298 94 271,62 141.343,63 	196.800.28 	266.846,69 352.10211 397 800,00 
Parcela (%) 30,00% 

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.266,41 Acumulado (%) 30.004 
Acumulado (RE) 1.279 92 2.133.21 2.133,21 2.133.21 	2.986,49 	3,83977 4.266,41 

Parcela (%) 10,004 20,10% 
1.2. MEIO FIO 59.411,13 Acumulado (%) 10,00% 

Acumulado (R$) 5941,11 17 823,34 29.705.57 29.705,57 	41.587,79 	53.470,02 59.411,13 
Parcela (%) 5,00% 

1.3. PISO 100.440,35 Acumulado (%) 5,00% 
Acumulado (133) 5.022,02 15.066,05 25 110 09 45 198 16 	60 264 21 	80.352,28 100.440,35  

1.4. BANCOS, MESAS E EQUIPAMENTOS 
22.442,08 

Pamela  (%) 20,00% 
DIVERSOS Acumulado (%) 0,00% 

Acumulado (RI) 0,00 0,00 4.488,42 6.976,8311.221,04 	17.953,66 22.442,08 
Parcela (%) 10,00% 

5,  AREAS  VERDES 11.11576 Acumulado (%) 000% 
Acumulado (RI) 000 Q00 0.00 1,111.58 	3.33473 	6 113 67 8.692,61 11.115,76 

Parcela (%) 30,00% 6  PLAYGROUND  20.953,31 Acumulado (%) 0,00% 
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	6.265,99 12.571,99 20.953,31 

Parcela (%) 29,00% 1.7. ACADEMIA 53.666,48 Acumulado (96) 000% 
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 	 Q00 	10 73230 37666,54 53.666,48 

Parcela I%) 10,00% 20,00% 
1.6. INSTALAÇÃO ELETRICA 20.566,00 Acumulado (%) 10,00%' 

Acumulado (RE) 2.056,60 2.056,60 	 6469,80 10.283,00 	16.452,80 	18.50940 20.565,00 
Parcela (%) 15,004 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5.056,04 Acumulado MI 15 00% 
Acumulado (RI) 758,41 1.264.01 2 275,22 3.286,43 	4.044,63 	4 550 44 5 056 04 

Parcela (%) 50,00% 1.10 PASSAGEM DE NIVEL 10 733,03 Acumulado (%) 0,00% 
Acumulado (R$) 000 0,00 0,00 000 	 0,00 	 D.C10 5.366,52 10.733,03 

Parcela (%) 10,00% 
BANHEIRO 81 297,70 Acumulado (%) 0130% 

Acumulado (RS) 0,00 8.129,77 24.389,31 40.648,85 	56.906,39 	65.038,16 73 167 93 81.297,70 
Parcela (%) 30,00% 1.12 LOUÇAS E METAIS 7.851.71 A curnulado (%) 0,00% 

Acumulado (RS) 0.00 0,00 0,00 0130 	 0,00 	 0,00 2.355,51 7.651,71 

GEE  - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
CronooraMa Base aara Licilacho 

AÇÃO/MODALIDADE 
REVITALIZAÇÃO DE PR/WA 

ILOCAUDADE(ENDEREÇO  
RUA PRESIDENTE JUSCELINO N°114, CENTRO 

T

I
MUNICÍPIO  ( UP  
COCOS / BA 

DESCRIÇÃO) DO LOTE 
EVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS F LURES  

CAI:A 
IN. OPERAÇÃO 	IGES  TOR  PROGRAMA 
847721/2017 	MTUR 	

I  
MINISTERIO DO TURISMO 

IPROPONENTEITOMADOR 
MUNIGIPIO DE COCOS 

IDATA BASE 
nov-17 	

IDESON. ILOCALIDADE DO SINAPI 
Sim 	Sabador / BA 

Grau de Sigilo 
NPUBLICO  

OBJETO 
REVITALIZACAO DA PRAÇA JARDIM DAS FLORES 

}APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
REVITALIZACAO DA PRAÇA DAS FLORES 

I
BDI  1 	131612 	EDIS 	9014 ! BDI 	1 

26,14% 19.58% 



#PUBLICO S9111. IN a APES 

,DESONERAÇAO 
Sim  

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) 

50,00%  
5,00% 

Conforme legislação tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do  !SS (antra  2% e 5/0): 

1
PROPONENTE / TOMADOR 
MUNICIPIO DE COCOS  

N° TC/CR 
847721/2017  

OBJETO 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIN DAS FLORES 

!tens Siglas % 
Adotado 

Situação 10  Quartil Médio 3° Quartil 

Administração Central AC 1,50% - 1,50% 
- 

3,45% 4,49% 

Seguro e Garantia  SG  0,30% - 0,30% 0,48% 0,82% 

Risco R 0,56% - 0,56% 0,85% 0,89% 

Despesas Financeiras DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11% 

Lucro L 3,50% 3,50% 5,11% 6.22% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)  !SS  2,50% - 0,00% 2,50% 5.00% 

Tributos (Contribuição Previdenciaria sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%  OK  0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) BDI  PAD  13,84%  OK  11,10% 14,02% 16,80% 

BDI COM desoneração BDI  DES  19,58%  OK  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula: 

SD/DES = (li-AC+ R + G)*(1+ DF)*(1+L) 	_ 
(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 
de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 50%, com a 

respectiva aliquota de 5%.  

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

Pública. 

Observações: 
Esta se adotando o BDI fora de intervalo nos itens de aquisição de equipamentos com instalação. 

COCOS! BA 

 

quinta-feira, 7 de junho de 2018 

  

   

Local 
-n 

tc/lÍctivige de 	Cvll 
':Ive Mea  

F:.;gerb`
rn 

 

Re.SPOeftidl(itil8Y''  
Nome: 	RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 
Titulo: 	ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/CAU: 1015090273D-GO 
ART/RRT: BA20180053177 

27.476 v008 micro  

Data 

 

Nome: 
Cargo:  

Responsável Tomador  
DR°  MARCELO EMERECIANO 
PREFEITO MUNICIPAL 



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

Sobre a base de calculo. definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5A): 
50,00% 
5.00% 

  

varstaga a fl #pusLico ".  

847721/2017  
N° TC/CR PROPONENTE! TOMADOR 

MUNICIPIO DE COCOS 

OBJETO 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JARDIM DAS FLORES 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentaçao de vias urbanas 

DESONERAÇÃO 
Sim 

Responsável Tomador 
MARCELO DE SOUZA EMERECIANO 
PREFEITO MUNICIPAL 

Nome: 
Cargo:  

Responsável Técnico 
Nome: 	RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 
Titulo: 	ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/CAU 1015090273D-GO 
ART/RRT: BA20180053177 

27.476 v008 micro  

!tens Siglas % 
Adotado 

Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil 

Administração Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia  SG  0,32% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% • - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%  OK  0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Formula Acórdão TCU)  BDI  PAD  20,09%  OK  19,60% 20,97% 24,23% 

BD!  COM desoneração BDI  DES  26,14%  OK  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula: 

(.1+AC + + R + GPY1+ DF)*(1+L)  BDI.DE.5 = 	 1 
(1-CP-1.5.5-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de calculo para Construção de 
Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva aliquota de 5%.  

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

Pública. 

Observações:  

COCOS! BA quinta-feira, 7 de junho de 2018 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
Area  de intervenção: praça Jardim das Flores 

MUNICÍPIO DE COCOS 
" 

Cocos 
GOVERNO MUNICIPAL 

Cocos, 02 de Fevereiro de 2018. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

 



Estado da Bahia 

• MUM0P1.0-PE.QaCe$:'.; COCCi  
GOVERNO..MU, 

k 
ICIPA  . 

aduni 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

  

1. Contratado de empresa de engenharia para a Revitalizagão da Praga Jardim das Flores na 
sede do Município de Cocos Bahia 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação 
. 	• 	'  

Ref.:  Tomada de Preços n.° 007-2018 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital da lipitação Tomada de Preços n.° 007- 
2018 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para 
execução de serviços de engenharia para a Revitafização da Praga Jardim das Flores na sede 
do Município de Cocos — Bahia no valor total de R$ 	, 	(valor total por extenso, em 
reais), em conformidade  corn  as especificações, conforme anexos, que são parte integrantes desta 
proposta, planilhas de pregos, planilhas de composição do prego unitário, planilha do BDI, planilha 
do cronograma fisico-financeiro e planilha dos encargos sociais, ambas em anexo, as quais são 
parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado 
no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 240 
duzentos e quarenta dias) dias, a contar da data de assinatura do Contrato. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias 
desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja 	/ 	/ 	 representando um 
compromisso que pode ser aceito a qualquertempo antes da expiração do prazo. 

Ate  quo  aeja preparado,e assinado urn:contrato formal, esta proódsta  sera  onsiderada: um • 
contrato de obrigação entre as patteS. • 	 ' 

oportunidade, credenciamos junto a Municipio de Cocos - Bahia o Sr. 
	, carteira' de Identidade n.° 	 , órgão Expedidor 
	, ao _qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, 

quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos é enfim, praticar os demais atos no 
presente processo lidtatório. 

, 	 • 
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em 

causa. 

Rua Presidente Juscelino 115 Centro, Cocos, Bahia CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14222012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

Na 

34 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS COça 
GOVERN.,  MUNICIPP 
Wtil,s,C3,77ETAZ  

Declaramos, ainda, nossa plena concordância  corn  as condições constantes no-presente 
Edital e seus anexos e que nos pregos propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre 
as obras/serviços e fornecimentos. 

XXXXXXXX)<XXXX - UF, XX de X de 2018.  

Assinatura doRepresentante l_egal 

Nome Completo 
Cargo nafimpresa / Representante 
...• 

 
Razão Social da Enipresa 

CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa 

- 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.2.22.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE cpcps:  . coca 
GOVERNO MUNICIPO 

SÃ  

 

 

MODEL()  DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA 

   

Contratação de empresa de engenharia para aRevitalizagao da Praga Jardim das.Flores na sede 
do Município de Cocos - Bahia, . 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref,:  Tomada de Preços n.° 007-2018 

licitante 

 

CNPJ/MF n° 

  

	 , por seu representante legal (ou responsável técnico) , 
abaixo aisinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde  sett  executadas 
- 
as obras/serviços/fornecimentos, se inteirou.  dos dados inaispensáveis:A apresentação da proposta, 

e que os pregos a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução das obras/serviços/fornecimentos, tendo obtido todas as informações necessárias 

para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

Cidade, data 

Msinatura do representante legal 

	

Nome: 	  

	

Função: 	  

• Rua Presidente JuScelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNRI n.° 14.22/012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

36 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS . COCO" • 
'GOVERNO MUNIOPR 

• rvvvifavor.s, 

MODELO DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE 
• Contratação de empresa de engenharia para a Revitalizagão da Praga Jardim das Flores na sede 

do Município de Cocos - Bahia. 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Pregos n.° 007-2018 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

A ernpresa 	  inscrita no CNPJ n.° 	...... . .. . 	DECLARA, em 

atendimento ao previsto no edital de Tomada de Pregos n.° 007-2018, no  art.  32, § 2°, da Lei n.° 

8.666/93, e notitem 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa  MARE  n.° 05/1995, a inexistência de fato 

superveniente impeditivo da sua habilitação. 

7  v,F,-.)cx...q6 )0owoowoopopoc:oe.:?cos.;....•.: .  

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	• 

ATENÇÃO : A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado .da empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

37 
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Estado da Bahia 

-'mumcippp:;pg-:.cocps -- OCa 
GOVERNO MUNIGIPP 

MODELO DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 
Contratação de empresa de engenharia para a Revitalização da Praça Jardim das Flores na 

sede do Municipio de Cocos - Bahia 

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÂO DO TRABALHO MENOR 
Declaração relativa a proibição do trabalho do menor (Lei a° 9854/99) 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.;  Tomada de Pregos n.° 007-2018 

A empresa 	  inscrita no CIVPJ 
n.° 	 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	  
portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	 e do CPF n.° 	  
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do  art  27 da Lei n9 8366, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n°9854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n°4358, de 
05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,- perigoso 
ou r insalubre e nem menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigão de aprendiz (, ) 

- UF, XX de MOO( 	 de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.°.............,........ .. 	.... 	.. ... 

ATENVio: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia,- CEP 47.680-000 
CNPJ n? 14.222.012/0001-75 	 Telefone : (77) 3489.1041 



• lstado, da.Bahia 

»mumicfpjcr DE COCOS COCO! 
• GOVERNO MUNICIPA 

BAHIA 

  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP 

  

Contratação de empresa de engenharia para a Revitalizagão da Praga Jardim das Flores na sede 
• - 	 do Município de Cocos - Bahia 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Pregos n.° 007-2018 

(razão social da empresa) ............. . 	.... .....,.. . 	inscrita no CNP4 n.° 	  por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a) 	 , portador(a) da Carteira 
de Identidade n.° 	  e do GPF n.° 	  DECLARA, para fins, do disposto 
no Edital da Tomada de Pregos n.° 007-2018, sob as sanções administrativas cabiveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada 
( 	) MICROEMPRESA, *conforme Inciso I do artigo 39  da Lei ° Complementar n.° 123, de 14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3° da Lei Complementar n.° 
123, de 14/12/2006. 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI, conforme § 1° do  art  18-A da Lei Complementar 
n°123,de 14/12/2006., 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no 
§ 4°, do  art  3°, da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 

woo<x 	- UF, XX de 	.)000000< de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completa 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a.condição da empresa. 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento empapei timbrado da empresa 

Rua Presidente Juscelino; 115, Centro, Cocos, gahia, CEP 47.680-000 	 39  
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:Estado do Bahia 

MUNICÍPIO DE  'coça  
• GOVERN,.  MUNICIPA  

MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÂO INDEPENDENTE 
Contratação de empresa de engenharia para a Revitalização da Praga Jardim das Flores na 

sede• 	o Município de Cocos - Bahía 

• Model°  de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instru , 
Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de  Logistic?  e Tecnologia da Informaq 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada  de -Fracas n.° 007-2018  

(Identificação cornpleta do representante da licitante), como representante devidamente 
constituido de (Identificação completa da empresa licitante) doravante denominado Licitante, para  
Tins  do disposto no edital da Tomada de Pregos n9 007-2018, declara, sob as penas da lei, em 
especial o  art  299 do Codigo Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n9 007-2018 foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou @m parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da Tomada de Pregos n°007-2018, por qualquer meio ou par qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Pregos n.° 
007-2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato Tomada de Preços n°007-2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
. . 	. 	• 	 ' 

qualquer outro participante potencial ou de fato da Tornada de Pregos n.° 007-2018 quanto a 
participar ou não da referida licitação, 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n9 007-
2018 não  sera,  no todo ou em parte, direta eu indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preçosn.° 007-2018 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação, 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14.22a012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



\At  

 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
. 	 • 

COCO/ 
GOVERNO  MUNICIPP • 

BAHIA - 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n.° 007- 
2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 

(0 que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

- UF, XX de de 2018.  

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa I Representante 

Razão Social da EMpresa  -- 
CNN  n.° 	  

 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este  document° ern  papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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MODELO DE PROCURAÇÃO PRATICA DE ATOS 

 

Contratação de empresa de engenharia nara a Revitalização de Praga Jardim  des  Flores na 
sede do Municipio de Cocos - Bahia 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Torrfada de  Pregos  n.° 007-2018 

CREDENCIAL 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a) 
	 , 

 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 

Identidade n° 	, expedido pela 	 devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas 
do Ministério da Fazenda, sob o n° 	, residente a rua 	 n° 
como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos 
ao procedimento licitatário indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar 
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,  eta).  

- UF, XX de 	 de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n  °  

ATENÇAO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel  hatred°  da empresa. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO - APARELHAMENTO TECNICO 
Contratação de empresa de engenharia para a Revitalização da Praça Jardim das Flores na sede 

do Municipio de Cocos -  BAD Iva  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APA12ELHANIENTO TECNICO 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Pregos n.° 007-2018 

A empresa 	 , pesso5 juridica de direito privado, 
com sede a 	  bairro 	 , na cidade de 
	  Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ sob n° 

- 

 
inscrição estadual n° 	 , neste ato 

representado por seu representante legal, 	 ,. nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador do Cédula de Identidade n° 	 , e inscrito no OPP n° 
	  residente e domiciliado a 	 , bairro, 

na 	cidade • 	de 	 Estado 	de 
	 , através da presente declaração, DECLARA para os devidos  figs  de que 
possui, por ocasião da futura contratação, instalações, aparelhamento e pessoal técnico 
considerados adequados e essenciais para a execução contratual do objeto desta licitação. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

• 

 

- L1F, YOC- de.  

  

   

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa - 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa 
• - 

Rua ,Presidente Juscelino, 115, centro, Cocos, Bahia,. CEP 47.680-000 
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MODELO DE DECLARAÇAO TRABALHO DEGRADANTE 

  

Contratacao de empresa de engenharia paria Revitalização da Praga Jardim das Floras na 
' 	 sede 	do Município de Cocos - 

MODELO DE DEcLARAçÃo DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Pregos n.° 007-2018 

	, Estado de 	  
	 inscrição estadual n 

representado por seu representante legal; 	 
profissão, portador da Cédula de Identidade n° 
	  residente e domiciliado a 	  

na 	cidade 	de 	 Estado 	de 
	 , através da presente declaração, DECLARO que não possuo, em minha 
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos  III  e IV do  art.  1° e no inciso  III  do  art  5° da Constituição Federal de 1988. r  

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

- UF, XX de >00000000000(YM de 2015. 

• Assinatura.do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa i Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n-°  

ATENCACI: kitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, CoCos, Bahia, CEP 47.680-000 
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	  neste ato 

nacionalidade, testado civil, 
	 , e inscrito no •CPF n° 

, bairro, 
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GOVERNO MUNICIPO 
AA IA  

MODELO DE DECLARAÇÃO-  REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
• Contratação de empresa de engenharia pare a Revitalizagão'cla Praga Jardim das Flores na sego_ 

do Município de Cocos  -.Belli&  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO . 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.:•Toraad? de Prews it° 007L2618,  

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ n.° 	  , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a) 	  portador(a) da Carteira 

de Identidade n  ° 	e do CPF n.° 	 , DECLARA, para fins do disposto 

no Edital da Tomada de Pregos n.° 007-2018, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contêm a indicação do objeto, o preço 

oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente. 

XXXYG:(XXX)0<XXX - UF,  XX  de >OW 	 de 2018. •  

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n ° 	  

ATENCAO: A licitahte devere:cohfeccionar este  document°  em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000  
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MINUTA DE CONTRATO  

 

Contratação de empresa deêngenhària para a Revitalizagéo da Praga Jardirn das Flores na sede 
do lvtunicipio de Cocos- Sahia 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 	 N.° XXX/2018  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI 0 
MUNICIPIO DE COCOS - BAHIA E A 
EMPRESA )000000000QC )00000( 

QoOO 

O MUNICÍPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ 
sob  on.°  14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, 
brasileiro, casado, portador do.  RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 921272.047L35, residente e 
domiciliado na Rua Praça da Matriz, s/n, Centro, Cocas, Bahia, CEP 47.680-000, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa XXJ(XXX )0001‘X >0000(XX, inscrita no CNPJ sob n.° 
XX XXX 	-XX, com endereço situado na 	 , XXXXXXX,. )0000:, 

, )(XXX, CEP XX XXX-XXX, neste ato representado pelo(a) senhor(a) 
)0000(X, portador da‘ Carteira de Identidade sob o n.° XXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n.° 
XXX.XXXXXX-XX, residente e domiciliado na 	 , 	, )0000, 

X.)0(X, CEP XXXXX-XXX, tendo em vista o que consta no Processo iLicitatório n.° 
XXX/2018 e em observância as disposições da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação Tomada de 
Preços n.° 007-2018, mediante as clausulas e condições a seguir enunciadas. 

1.1. 0- objeto é a execução de obra de engenharia referente a Contratação de empresa de 
engenharia para a Revitalização da Praga Jardim das Flores na sede do Municipiq de COCOS - 
Bahia conforme Contrato de Repasse n.° 847.721/2017/MTUR/CAM, visando atender as 
necessidades do Municipio de Cocos, conforme especificações e demais elementos técnicos 
constantes no Projeta  Basic°  e no Edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada 
de Preços n.° 007-2618, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

::Atc 

2 1. A obra  sera  realizada por execução indireta sob o regime de empreitada por tpreço unitario. 

11, A obra  sera  executada no.Municipio de Cocos - Bahia 

3.1.1. 0 objeto contratado deverá estar executado e concluido no prazo de 240 (duzentos e 
quarenta) dias consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 	 46 
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Estado da Bahia 
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4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e 
demais afiviciades correlatas, obriga-se a: 

4.1.1. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica - 
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes; 

4.12. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado 
para que a Administração possa utilizado de acordo com o previsto no Projeto  Basic°,  nos 
termo do artigo 111 da Lei n°8666/1993, 	 • 

4.12.1. Quando -o projeto referir-se a obra imaterial de  cattier  tecnológico, insuscetível de 
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e - 
elementos de informação pertinentes A tecnologia de concepção, desenvolvimento, 
fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

4.1.3,Assegurar A CONTRATANTE:,  

4.1.31. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a Per realizadas, logo após o 
recebimento de-  cada parcela de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;  

tin/  Os direitos autorais dasolugão, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, p de todos os demais produtos gerados na 
execução -do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expreAsa da CONTRATANTE, sob 
pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1A. Promover a Organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de 'acordo  corn 'vs  documentos e especificações que integram o 
Contrato, no prazo determinado. ' 

4.1.5. Conduzir os trabalhos com estrita observância As normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações  dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre 
limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina 

4.1A Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes 
no Projeto Básico. 

4.1.7. Submeter previamente, por, escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos -métodos executivos que fujam as especificações do memorial 
descritivo. 

4.1.8. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, 
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 
registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem,  como os comunicados A 
Fiscalização e situação da obra  ern  relação ao cronograma previsto. 

4.1.9. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus 
anexos, bem como substituir aqueles realizados com, materiais defeituosos ou com vicio de 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro,  Coos,  Bahia, CEP 47.680-000 • 
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construção, pelo prazo de 05 (cincO) anos, contado da data de emissão do Termo de.:.:  
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE 

, 
4.1.10. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 
Decreto n° 5.975, de 2006, de: 

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 	 
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Arnbiente. - 
SISNAMA; 

b. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c. florestas plantadas; e. - 

cl outras fontes de biomassa florestal, rdefinidas  ern  normas especificas dof órgão 
ambiental competente. 

4.1.11. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 34°, inciso IX, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da  respective  medição, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos, conformep caso: 

a. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 
florestais; 

b. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando 
tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 
validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Niormativa 
IBAMA n°11, dê 03/12/2009, e legislação correlata; 

c. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n° 253;de 18/08/2006, 
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, 
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e 
armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória._ 

c.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a 
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagão ao DOF; para fins de 
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 
estadual. 

4.1,12. Observar as diretrizes, critértos e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e a°, da Instrução  Normative  
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

a. 0 gerenciamento dos resíduos originerios da contratação devera obedecer As diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipel de Gerenciamento dê Residuos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento "de Residuos da Construção Civil 
apresentado ao  ()rye°  competente, conforme o caso; 

b. Nos termos dos artigos 3° a 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

Rua Presidente Juscelino, 118 Centro, Cocos, Bahia, CEP 47880-000 
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CONTRATADA deverá providenciar-a destinação ambientalmente adequada dos  residues  
da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

b.1. residues  Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados); deverão ser 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a  areas  de aterre... 
de  residues  da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura; 

b.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinações): deverão serreutilizados, 
reciclados ou encaminhados a  areas  de armazenamento ternporario, sendo dispostos 
de  mode  a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3. residues  Classe C (pare os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser -armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas especificas; 

bA.  residues  Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sande)vdeverão'ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas especificas. 

Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA poderá dispor os  residues  origináries da 
contratação aterros dé  residues  domiciliares,  'areas  de "bota fora", encestai, comes 
d'água,  Totes  vagbs e  areas  protegidas per Lei,  barn  coma em  areas  não licenciadas; 

d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciarnento 
de  Residues  'cla Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de ResiduoS da 
Construção Civil, conforme o caso, .a contratada comprovara, sob penal' de multa, que 
todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de  
Residues,  em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Nermas•Técnicas - 
ABNT, ABNT NBR ncs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 	- 

4.1.13. Observar as-seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 
poluente e o tipo de fonte; 

b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruidos não poderá ultrapassar 
os niveis considerados' aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagão do RIIICIO em  Areas  
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
Tecnicas ABNT, ou aqueles- estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de eRuído para 
conforto acostico, da Associação Brasileira de Normas -Técnicas - ABNT,inos termos da 

• Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

c. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTIIMPOG n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a 
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 
correspondentes; 
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4.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos sentiços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 
ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda  gut  , 
ocorridos em via pública junto A obra 

4.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 

4..1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem 
como aos documentos relativos a execução da reforma. 

4 1 17 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nào esteja . . . 
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do bontrato. 

4.1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscgs de acidentes de trabalho e 
outras obrigações inerentes â execução dos serviços ora contratados. 

4.120. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a _sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
por lei. „ 
4.121, Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 

4.122. Promover a guarda, manutenção e,vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessáriaà execução dos serviços, durante a vigência da obra 

4.1.21 Manter seu pessoal devidamente identificado através T de crachás,  corn  fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

4.124. Manter sediacio junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preptsto capaz 
de tomar decisões compatfveis com os compromissos assumidos; 

• 4.125. Cumprir, além-  dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 

4.1.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevenção de incêndios tnas  areas  da 
Administração; 

4.1.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade; qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância ás recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTS, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora 
das suas especificações; 

4.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente â Administração ou 
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a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4130. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por 
seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio publico, 

4131. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, aS 	' 
obrigações assumidas nem subcontratar qualquer das prestações a que está Pbrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

4132. Não permitir a utilização de qualquqr trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 
do Menor de dezoito anos em trabalho noturno perigõso ou insalubre, 

4.133. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram 
a sua habilitação e qualificação no certame licitatárig; 

4134 Fornecer mensalmente, ou ,sempre que solicitados, pela CONTRATANTE, os . 	 . 	_ 	 . 	 . 
comprovantes do cumprimento das obngagoes previdencianas do Fundo de Garantia por , 
Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento .dos salbrios e benefícios dos empregados 
utilizados na execução dos serviços'. 

4,135. Vedar a utilização, na execução dos ,serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou funçáct de confiança no orgão contratante, 
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7203,. 	de 2010, que idispõe sobre a vedação do 
nepotismo no âmbito da administração publica federal  

5.1. Os serviços 'serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e 
seus anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a „CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários nas quantidades estimadas e 
qualidades estábelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6.1 E vedada a subcontratação parcial ou total do objeta do contrato. 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

  

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1Z Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 
prevista na Lei n.° 8.666/1993; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete 
em interrupção na execução do Contrato; 
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7.1..4. Efetuar o pagarnento nas condições e pregos pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias, 

• - 
7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

7.1/. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.13. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas 6. observância das 
normas arnbientais vigentes; 

7.1.9 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo  -corn  as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Básico e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8.1. 0 valor total do contrato é de R$  	 ), em 
conformidade com a proposta e projetcibásico da licitação. 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos  socials,  
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, -materiais 
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9.1. 0 prazo de vigência do Contrato  sera  de 360 (trezentos e sessenta dias) dias corridos, a 
partir da data da assinatura, podenda tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 
partgrafo primeiro do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

VA .1,EG 

•10.1. 0 prazo para pagamento  sera  de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA 

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais 
documentos cornprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos 
do  art,  5°, § 3°, da Lei n.° 8.666/1993. 
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• 104 .2. Os pagamentos estão vinculados a disponibilidade financeira pértinentes aos recursos 
transferidos pelo órgão concedente. 

102 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo  coin  os seguintes 
procedimentos: 	 • 

1021. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados 
no período, atraves de planilha e rnentria de calculo detalhada 	 ' 

1021.1. Urna etapa  sera  considerada efetivamente concluida quando os serviços 
previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em 
sua totalidade. 	 • 

10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a 'adiantar a execução dos serviços, em relação 
previsão original constante no Cronograma .Físico-Financeiro, poderá apresentar a 
medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação 
antecipada do valor respectivo. 

10213. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá , 	. 	 . 	. 
apresentar comprovação de matricula da obra junto a Previdência Social. 

10.2.1A. A CONTRATADA também apresentara, a cada medição, os documentos 
cornprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 
naquela etapa da execução contratual, quando for ocaso 

102.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias Citeis, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela CONTRATADA, bem como pare avaliar a tonforrdidade dos serviços 
executados, inclusive quanto a obrigação de utilização de produtos e subprodutos-florestais 
de comprovada procedência legal. 

10.22.1. No caso de etapas não concluidas, serão pagos apenas os serviços 
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograrrra na etapa 
subseqüente. 

10.222 A aprovação da medição previa apresentada pela CONTRATADA não a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuars, nem implica aceitação definitiva dos 

, 	 . 
serviços executados. ' 

10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 
calculo detalhada. 

10.3:O pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos 
neste Edital.  

'mat  o "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente 
executados, bem como as _seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 
acompanha-la:  

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de-  Serviço e Previdência Sociafi, correspondentes  ad  mês da ultima nota fiscal ou 
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fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados; 

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta  in-loco ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores de Cocos - CMFC, ou na impossibilidade de acesso ao cadastro, mediante 
consulta aos sitios eletrônicos oficiais ou docurnentação mencionada no artigo 29 datél  
n.° 8.666/1993;.e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes a última nota- fiscal ou 
fatura que tenha sido paga pela Administrageo. 

10A. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que Impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 
até que a CONTRATADA providencie as pedidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo pare 
pagamento iniciar-se-á ap6s a comprovação da regularização da -situação, não acarretando 
qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

10A Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no Cadastro Municipal de Fornecedores de 
Cocos - CMFC e/ou nos  sites  oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento. 	 • 	 • 

106 Quando do pagamento,  Sera  efetuado a retenção tributária prevista ria legislação aplicável, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n.° 8.212/1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),  sera  observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

, 
10.6.2. A CONTRATADA.  regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n.° 123/2006 e alterações das Leis Complementar n9 147/2014 e 155/2016, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regiffle. No entanto o pagamento ficará-  condicionado a apresentação de comprOyagão por 
meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

10.7. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Qrdern Bancaria de Crédito, mediante depósito 
em conta corrente, na agência e estabelecimento:bancario indicado pela CONTRATADA, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 

- 10.8.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem . 	 . 
bancaria para pagamerito. • 
10A A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. • 

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma-  forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista Para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa da 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte formula: 

EM IthtX,VP; 
• EM -= Encargos Morat6rios a serem acrescidos ao valor originariamente 
devido 
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I #índice de atualizaçãolinànceira, caltulado segurido a fórrhula: 

• (6 / 100) I — ' 	365  
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

• 11.1. Quando as obras e/ou serviços contyatados forem concluidos, caberá &ÇOWTRAIADA 
apresentar icomunicação escrita informando o fato A fiscalização da CONTRATANTE, a qual 
competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos servigos executados, para fins de 
recebimento provisório. 	 - 

11.1.1. 0 recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabivel, a conclusão de todos 
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instruções exigiveis. 

112 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os t erviços e obras executadas, 
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem riecessários. 

1121. Ap6s tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 
verificadas. 

11.22 A CONTRATADA fica obrigada A reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
As sins expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem viclos, defeitos ou 
incorreções resultantes da execuggo ou materiais empregados, cabendo A fiscalização não 
atestar a Última e/ou Única medição de serviços até que Sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. . 

11.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em 
até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, desde  qua  tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto ás pendencias observadas, e somente 
após solucionadas todas as reclamações porventura -feitas quanto A falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materials e prestadores da serviços empregados na execução do 
contrato. 

• r 	 • 	re 	 • 

113.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o paragrafo anterior nao ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado A CONTRATANTE nos 15 
(quinze) dias anteriores a exaustão doprazo. 

11.3.2. o recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades-assumidas em contrato e por força 
das disposições legais em vigor (Lei n.° 10406/2002). 
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13.1 Os pregos permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de-

apresentação 

 

da proposta. Apos este prazo serão reajustados, por responsabilidade i do 

Município, aplicando-se a•seguinte formula:  

• !- 

Onde: 

- valor do reajustamento procurado; 

V - valor contratual a ser reajustado; 

16- indice de preço verificado no mês de apr,esentação-da proposta: 
' 	• 	.• ' 	• 

-  Indies  de prebo referente aarnês de reaustamento. 

13.2 Os  indices  a serem considerados no reajustamento, serão extraídos da revista da Fundaçao 
Getulio Vargas - Coluna 35- índice Nacional de Preços - INCC. 

13.3 Para fins de aplicação desse item deverão inexistir culpa da licitante vencedora no não 
cumprimento do prazo iniciarnente pactuado. 

13.1. As despesas decorrentes da, presente contratação correrão a conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do Municipio de Cocos deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada 

02.06.00 — Gerenc. Das Ações da Secretaria Munic. De Infraestrutura 

15451035.1023 — Construção e Reforma de Praças e Jardins 

44.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações 

00 - Recursos Ordinários 

24 - Transferências de Convéniod- Outros 

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercicio 
subseqüente correrão a conta das dotações orçamentarias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

- 	 , 
14.1. & execução dos serviços ora contratados  sera  objeto de acompanhamento controle 
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 
designado,  con  as atribuições especificas determinadas na Ldi n.° 8666/1993, .conforme - 
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• detalhado no Projeto  Basic°.  

14.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ser profissional habilitado e com a,  
experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução ()a obra. 

14.Z 0 acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata` este item  Rao"  
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE" 
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 
execução dos serviços contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

14A. As determinações e as, solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE - , 	 , 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15.1. Nos termos do  art  65, §10, da Lei rt.° §.666/1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.1.1. Em caso de reforma de edifici6, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% 
(cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes,  poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cincoeor cento). 

15.1.3. 0 conjunto de acréscimos. e o conjunto de supressões serão calculados sabre o valor 
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmpnte e sem 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

15.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos 
unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não 
poderá ser reduzida, em favor da Contratada, em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentaria (artigo 127, § 50, I, da Lei n° 12309, de 2010) 

16.1. 0 atraso injustificado na execução do contrato sujeitara a CONTRATADA,:após regular 
processo administrativo, a penalidade de: 

a. multa  moratoria.  de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta)  dies.  

16.1.1. A aplicação da multa  moratoria  não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. • 

162 kinexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 
elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem 
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de: 
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a. adverténcia par faltas  !eves,  assim entenclidas corno aquelas que não acarretarern 
prejuizos significativos ao objeto da contratação;" 

b. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação; 

c. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Municipio de Cocos pelo prazo 

	

de ate dois anos; 	 • 

d. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuizos resultantes e após 
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

1621. A recusa injustificada da Adjudatária em assinar o Contrato, apos devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale A inexecuçãb total do 
contrato, sujeitando-a As penalidades acima estabelecidas, 

16.22 A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

16.3. Também ficam sujeitas ás penalidades de suspensão de licitar e impedimento 'de contratar 
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitern anterior, as empresas ou profissionais , 
que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

16.31, tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 

16.32 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

. 	. 	. 	, 
164. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a 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. 

• ' 	 • 16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos Causados A CONTRATANTE serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou 'recolhidos em favor do Município de Cocos, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Municipio de Cocos e 
cobrados judicialmente. 

16.7. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

- competente. 

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 
Fornecedores de Cocos - emrc. 
16.9. As sangrias aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 
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• 17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Púbiba poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossivel reparageo. 

18.1.  Sao  motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do  art  78 da Lei ni° , 
8.666/1993; 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ouprazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

Ill a lentidão do seu cuniprimento, levando a Administração a'comprovar a impossibilidade 
da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no inicio do serviço, 

V. -a paralisação do serviço, sem justa causa e,prévia comunicação á Administração, 

VI. a subcontratação total ou parcial do  sell  objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no Contrato; 

VII :o desatendimento as • determinações regulares da autoridade designada-  para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. o cometimento reiterado de faltas  ná  sua execução, anotadas na forma do § 1° do  art  67 
da Lei n.° 8.666/1993; 

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

X a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

XI a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera  administrative  a que está subordinada a 
CONTRATANTE a exaradas no processo administrativo a'que se refere o Contrato; 

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além dó limite permitido no § 1° do  art  65 da Lei n.° 8.666/1993; 

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
240 (duzentos e quarenta dias) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbagdo da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, 
assegurada á CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação, 

kv. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidOs pela Administração, 
decorrentes de serviços,  fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada 
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• CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, ate 
que seja normalizada a situação; 

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos 
prazos contratuais; 

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato; 

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do  art  27 da Lei n.° 8.666/1993, sem 
prejuizo das sanções penais cabiveis. 

18.Z Os casos da rescisào contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. . 	, 
18.3. krescisão deste Contrato poderá ser 

183 1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo  ho  processo, clesde-que haja 
conveniência para a Administração; ' 

18.3.3. judicial, nos termos da legisfação. 

18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autori4agão escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja 
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a. 

18.5.1 devolução da garantia; 

18.52 pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.a A rescisão por descumprimento das cláusulas , contratuais acarretará a execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e' dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos; bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o 
limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

18.7, 0 termo de rescisão deverá indicar,  conforms  ocaso 
- 

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2. Relação doi pagamentos IA efetuados e ainda devidos; 

18.7.1 Indenizações e multas. 

19.1. Os casos  or 	ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato seráo 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n9 
123/2006 e Lei Complementar n.° 147/2014 na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2 de 30 de 

. 	 . . 
abnl de 2008, e na Lei n9 8.666/1993 bem como nos demais regulamentos e normas . 	 . 
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 

-• Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 

CNPJ n.° 14222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 

77. 



COCO! 
GOVERNO.  tA UNI OPP 

id.:1:5Ac. 

20.1. incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contratoirto 
Imprensa Oficial, até o quinto dia UM do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no. 	. 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data 

, 21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos com exclusão de qualquer outro por mais 
. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 
conforme, as partes ,a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, 
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

	

Cocos, Bahia, 	de 	 de 2018. 

Nome d6 Prefeito 
Prefeito Municipal 

Município de Cocos 
ONPJ n.° 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

Proptietário / Sácio 
Cardo na Empresa 

Razão Social da Empresa 
CIrJ XXXXXX 	:XX 

CONTRATADA 
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FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
Contratação de empresa de engenharia para a Revitalizaçãoda Praga Jardim das Flores na secle.7 

g 

do Município de Cocos - Behia: 

CNPJ: 	 Inscrigão Estadual: 

Nome Completo: 

Telefone(s): 

E-mail: 
• Obs.: Caso a representação seja por procurado;; juntar o  instrument°  de mandato especifico para 

assinatura do contrata 

Assinatura do Representante Legal 
Nome Completa 

Cargo na Empresa / Representante 
Razão Social da Empresa 

CNPJ n.° 	  

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulario, e entrega-lo juntamente com os envelopes da 
presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e'assinatura do contrato 
referente a este procedimento licitatária A não apresentação dessa folha não implicara a inabilitação da Proponente. 
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