PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBE1RO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO
LICITAgAO N° CC011/2020
CONVITE N° CC011/2020
1. REGlNCIA LEGAL: Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterap6es posteriores e
Decreto n° 6.238/99.
2. MODALIDADE: CARTA CONVITE
3. REPARTipAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de AdministrapSo Planejamento e Finanpas.
4. TIPO E REGIME DE EXECUpAO: ExecupSo Direta - Menor Prepo Global
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
5.1. DATA: 22 de Julho de 2020
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5.2. HORA: 08:30hs
5.3. LOCAL: Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro situada a Largo 'da Liberdade, s/n - centre Rafael Jambeiro. - Bahia
• 0
6. OBJETO: Contratapao de empresa para a prestapao de servipos de pavimentapdo em
paralelepipedos nas comunidades de Mandacaru, Paraguapu, Rua da Cajd'e Vargem Pequena
no municipio de Rafael Jambeiro-BA.
6.1. A descripao e as especificapOes dos trabalhos a serem executados estSo indicados no Anexo I
que acompanha e Integra este edital.
7. CONDIPOES DE PARTICIPApAO NA LICITApAO:
7.1- Poder§o participar da licitapSo os interessados do ramo pertfnente ao objeto aqui mencionado,
desde que estejam devidamente cadastrados ou atenderem a todas as condipdes exigidas para
cadastramento ate a data da abertura das propostas, observada a necess£ria qualificapdo.
i

7.2 - N3o poderSo participar desta licitapdo empresas que sejam consideradas iniddneas ou
suspensas por qualquer drgao ou entidade governamental, que sejam concordat£rias ou com fal&ncia
decretada, ou ainda que n§o tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou
que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram inadimplentes com qualquer das obrigapdes
assumidas/quercom a Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro, quer com outros 6rgSos e entidades
da Administrapiio Publica.
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7.3 - Em consondneia com a Lei Federal n°. ‘8.666/93, fica impedida de participardesta ficitap§o e de
contratar com a AdministrapSo Publica, a pessoa jurldica constitulda por membros de sociedade que,
em data anterior d sua criapSo, haja sofrido penalidade de suspensdo do direito de licitar e contratar
com a Administrapiio ou tenha sido declarada iniddnea e que tenha objeto similar ao da empresa
punida.
7.4. £ vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condipSo,
celebrar contratos com a Administrap5o direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as excepfies legais, conforms o art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.
i

8. PROCEDIMENTO LICITATbRIO
'i

8.1. Cre'denciamento
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade. s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69
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8.1.1. Instaurada a sessSo de abertura, os licitantes apresentarao ao presidents da ComissSo
Permanente de Licita^do suas credenciais. A credencial devera ser apresentada em papel timbrado
da empresa, separado dos envelopes de documenta?So e proposta, com identificagdo do
representante (nome, n° da identidade e CPF) e comprovagSo de poderes do outorgante para a
pratica dos atos necessaries, inerentes ao procedimento licitatdrio.
8.1.2. Quando o licitante se fizer representar por sdcio, devera este apresentar, em original ou
fotoedpia autenticada, o contrato social e eventuais alteragoes, estatuto ou ato de investidura,
comprovando tal condigSo em que estejam expresses seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigagdes em decorrSncia de tal investidura, comprovando tal condigSo.
8.1.3 As microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) dever§o apresentar tamb6m
declaragSo de que atendem os requisites do.artigo 3® da Lei Complementar n° 123/2006 e suas
alterapGes, para que* possam fazer jus laos1 beneflciob pfevistos na referida'lei, bem como que,
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao'desenquadramento desta situagdo. A declaragdo
devera esta assinada pelo representante legal da empresa e pelo seu contador.
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8.1.4 A falsidade das declaragdes prestadas, objetivando os beneflcios da Lei Complementar Federal
n°t123 de 14 de setembro de 2006 e suas alteragfies, podera caracterizar o crime de que trata o
artigo 299 do C6digb Penal, sem prejulzo do enquadraniento em outras figuras p'enais e'das sa’ngSes
administrativas'previstas na legislagSo pertinehte,t mediante o devido'processo legal,| e implicara,
tamb6m a inabilitacSo da licitante, se o fato viera ser cbnstatado durante o trSmite ’da licitacab': u J'
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8.1.5. Cada licitante podera credenciar apenas um "representante, ficando este adstrito a apenas uma
representagio.
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8.2. Da docum^ntagao e proposta '"
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8.2.1. A dbcumentagsb e a proposta deverao'ser entregues nolOcal deterrrllhaSo neste edital, no dia
e horSrio fixados para a licitagdo, em envelopes, separados e lacrados, contendo nas partes externas,
a!6m do nome da empresa, os segumtesdizeres:r''v. ' ' J ;,-r' ^ ^’ ^""f - '
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ENVELOPE N0 b2 - PROPOSTA DE PREgO - CONVITE N° CC011/2026ni:’
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8.2.2. Ap6s o presidenie da Cbmissflo' Permanente de LicitagSb^conceder Vominutosde toierdnda do
horario fixado para a'licitagSoi nab sera 'recebida:proposta da empresa.rretardalaria‘elJem’ifehh'Uma
hip6tese,^ sera''c6nce’did6f* prazb para apresentag§bt ou cbmplertientagab de documentos exigidos
neste edital, hem admitida qualquer retificagao’bu nhodificagSes das conbigSes bfertadas] salvo has
h
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8.3. Documentagao
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8.3.1. Q envelope n° 01 - "Documentagao" devera constar, obrigatoriamente, os seguintes
documentbs,‘i,tI:l" ^ ■ 1' ■ '
8.3.1.1 A:Habilltacdo'Jurldica sera comprovada*mebiahte a apresentacao:1 ” uo rtsit c ritjsi
.

j'i;

,

f

if..::

:■ r-2'

vji

v

A - Registro’cbmercial no caso de empresa individual:
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B - Declaragao da Inexistencia de fato superveniente ao Registro Cadastral impeditivo de habilitagao
nesta licitagao, conforms modelo Anexo V;
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C- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades cbrherciaiS, jimtamente com1 o documento de identificagSb dos sdcios e, no caso de
sociedades poragbes, acompanhado de documentos de eleigdode seus adrhihistradores!' 1 * "
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PRJEFEITURA DO MUNIC1PIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69
8.3.2 A Regularidade Fiscal ser^ comprovada mediant© a apresenta?So dos seguintes
documentos:
A - Prova de inscrigSo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica (CNPJ);
B
Prova de regularidade fiscal para com Federal/Divida Ativa da Uni3o/Contribuig5es
Previdenci3rias (certidSo conjunta), expedido pela Secretaria da Receita Federal;
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C- Comprovagdo de Regularidade para com a Fazenda Estadual, relative ao domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, mediante apresentapdo de CertidSo de Regularidade Fiscal, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente;
D- Comprovante de Regularidade perante a Fazenda Municipal, mediante apresentap5o de CertidSo
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria' Municipal competente, do domicilio ou sede do
r
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proponente;
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E- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia portTempo de Servigo FGTS) - Certificado de
Regularidade, fomecido pela Caixa Ecohdmica Federal;
F- Prova de reguiaridade para'com ‘a Justiga do trabalho; mediantelaapreSentagad de’certidSo
negativa, nos termos do Titulo Vll-A da ConsolidagSo das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Lei n° 12.440/2011);
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G- Alvara de funcionamento
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Obs: As micrde'mpresas e empresas de pequeno^porte,' benefreiarias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na^Lei Complementar n0f 123/2006 e 147/2014, deverSo apresentar toda a
documentagSp exigida para efeito de comprova'gSo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigSo'e ainda apresentar declaragdo expressa que se ehquadra em empresa de pequeno
porte
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8.3.3 - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO'ART.' 7 DA dF ao “t
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A -rDeclarag3o de que a empresa n§o emprega menores de 18 anos em trabalho.noturno, perigoso
ou insalubre ermenpres de 16 anos de idahe,'"salvo na condig§o de aprendiz.^a partir de 14 anos,
confoitn'e dispoSto’Tid iriciso'XXXIIl' do art. 7°rda'ConstituigSo Federal, emitido pela Delegacia
Regional do Trabalho ou pela prbpria empresa licitante, conforme Anexo IV.
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8.3.4 - A Qualificac§6 tecnica sere corriprbvada'mediante a apresentagab:1 ? ro CiU *
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A - Certidao atualizada e veiida de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia - CREA'e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicagSo dos
responseveis tecnicos da empresa;
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B *- Atestadb’d^capacidade tecmCa! emitido por pessoa juTfdica de direito1 pObiico bu privado,
atestando a‘potencialidaide da empresa licitante em atividadesJ cbmpativeis'com 0 objeto desta
licitapeo;'Sl ,^1’ ^
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Obs; O atestado de capacidade tecnica somente sere validado se acompanhado da certid§o de
acervo tecnico do .CREA e/ou CAU, comprovando a execugSo de servigos, .pertinente e compativel,
com as caracteristicas da presente licitagfio;
4

:%

r

*

,

1»

*

+

*

C - Comprovar possuir no quadro permanent© da empresa na data preyista para entrega dos
envelopes, profissional de nlvel superior com responsabilidade tecnica‘pelos servigos pertinentes a
seremexecutados,'a'saber:.......................'
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade. s/n. Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69
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OBS.: A comprova$§o de que o profissional de nlvel superior com a responsabilidade tecnica
pertence ao quadro permanente da empresa, deverd ser atravgs da apresentapdo de:
a) cdpia da Carteira de Trabalho e PrevidSncia Social, da ficha de Registro de empregados (FRE) ou
b) contrato de prestag§o de services ou qualquer outra forma que demonstre o vinculo entre o
Profissional e a empresa, ou
c) CertidSo de Registro e QuitagSo da Pessoa Jur/dica (CREA ou CAU), devidamente atualizada ou
d) no caso do responsive! tecnico ser proprietirio da empresa, a comprovafio deveri ser atravis do
Contrato Social da mesma.
8.3.5 - A Qualificagao econdmico - financeira seri comprovada mediante a apresentagdo:
A - Balango patrimonial e demonstrates contibeis do ultimo exerclcio social, ji exiglveis e
apresentados na forma’‘da Lei, cbm os termos de aberlura'e encerramentb.'assiriado pelo contador
responsive! e pelo proprietirio da empresa, que comprovenri a boa situaqio financeira da empresa,
vedada a sua substituigao por balancetes ou balanpos provisbrios, conforme Indices descritos a
seguir, podendo ser atualizados por lndices oficiais quando encerrado hi mais de 03 (tris) meses da
data da apresentagSo da proposta (Artigo 31, iheiso I, da Lei n° 8.666, de 21.06.93): O Balango e as
demonstrates a serem apresentados, deverio serebpia extraida do Livro Diirio, com apresentato
do Terrrio de Abertura e Encerramentd do Livro Diirio, juntarhbnte com a Certidio be Regularidade
Profissional, 'devidameHte autenticado pefa Junta Comercial do Estadb. Em se tratando de sociedade
por ac6es (“SA”), deveri ser apresentada a publicacio em 6rgio de imprensa oficial.
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A.1 - Em'se tratando" de': lidtahte * que apresente'b Balango pelb •Sistema' POblico de'Escriturato
Digital (SPED)tos Termos de Abertura e Encerramento registradqs na Junta Comercial do Estado da
sede da Licitante^bde* ser substituido pelo Recibo de Entrega de'Escriturato Contibil Digital i
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
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A.2 - Em se tratando de licitantes constituldas no mesmo exerclcio financeiro em que se dari o
recebimento do’s'envelopes atinentes a este 'certame (data'prevista no pre^mBulo),’ estas deverio,
para fins de comprovato da sua situate econOmico-financeira, apresentar o seu balance de
abertura.
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B)- Certidio Negatiya'de Falfincia oil Recuperatb Judicial (Concordatajrexpebida pd’lp bistfibuidbr
da sede da pessoa jurldica ou de execute patrimonial, expedida no' domicilio da pessoajurtdica I
com prazo de validade expresso na prOpria certidSo. ? ’
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8.3.6 A utiliza’tb de fdrmulas diferentes• das‘exigidas• e a nio observincia bos Indices] ensejari a
inabilitato’da licitinte. * L ’ ‘
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8.3.7 Somente-seri'admitida a substituitbpde algurh membro?da equiperticnica, no curso da
execute do contrato, por outro profissional de comprovada experiincia, equivalente ou superior, e
desde que previamerite aprov’ado pela Administrate. ‘
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8.3.8 Os documentos de habilitate poderSo tambim ser autenticados ate 24'(vinte e quatro) horas
antes do certarhe por servidor da Administrate, quando exibido 0 original, no Departamento de
Licitagtes Contratos.
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8.3.9 A certidSo que nSo tenha a sua data de vencimento' expressa, a mesma'tera cbmo parSmetro
90 dias ap6s sua expedite.
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8.4. Da proposta de pregos
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a) A carta-proposta, conforme Modelo constante no Anexo III, que dever£ ser apresentada sem
emendas, rasuras, borrOes e/ou entrelinhas;1
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
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b) A proposta orgamenteria, em forma de planilha, sera entregue, obrigatoriamente, no original,
datilografada ou impressa por digitagSo informatizada, contendo pregos expresses em moeda
nacional, com valores uniterios para cada item e valor total, conforme planilha modelo, constants do
Anexo IV, que Integra o presente Edital.
1) O valor recebido pelo Municlpio visando a execugSo dos servigos da presente licitagSo, foi
da ordem de R$ 100.297,13 (cem mil duzentos e noventa e sets reais e treze centavos), sendo
este o valor m£ximo que a Administragao Publics Municipal se propoe a pagar pelos servigos.
2) - Deverd a licitante fazer constar na sua proposta orgamentdha a sua razdo social e enderego, assim como o carimbo do C.N.P.J, aldm de fazer constar a assinatura do seu
representante legal, s6cio ou procurador investido de poderes para tal fim;
8.4.1. Para a correta elaboragao da proposta, deverd a licitante eXaminar ate'ntamente todos os itens
e exigdneias contidas no presente Edital;
8.4.2. O valor estimado (total) do objeto da licitagdo 4 de R$ 327.618,00 (trezentos e vinte e sete mil
seiscentos e dezoito reais).
8.4.3. A proposta cujo prazo de validade estiver esgotado sera consideraclo prorrbgado por 30 (trinta)
dias, se a proponente consultada a respeito no prazo de 03 (tr&sj dias uteis, manifestar interesse na
referida prorrogapao.
9. PROCEDIMENTO DA LICITAQAO
9.1 - A sessSo de abertura das propostas ter3 infeio ho dla, hpra e local designados no item 6 do
Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui
os necessarios poderes para a pr£tica dos atos inerentes ao certame.
9.2 - Conclulda a 'fase de credenciamento, os licitantes entregarflo o Enyelope'01 - HabilitagSo e b
Envelope 02 - Propostas de Pregos.
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9.3 - Iniciada a sessSo de abertura da documentagSo, nao mais cabe a desist§ncia do licitante, salvo
por motive justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comiss&o.
9.4 - A abertura dos envelopes relatives aos documentos de’habilitagao e'das propostas sera
realizada sempre em ato publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada
assinada pelos licitantes e pela comissSo ou servidor responsdvel.
9.5 - Todos os documentos contidos nos envelopes ser£o rubricados pelos licitantes presentes e pela
ComissSo.
9.6 - O presidente da comissSo far^, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 - HabilitagSo e
verificara a conformidade e compatibilidade de cada documento com os requisitos e especificagdes
do instrumento convocatOrio, promovendo-se as inabilitagOes desconformes ou in'compatlveis.
9.7 • A empresa que deixar de apresentar a documentagSo de Habilitagao exigida sera inabilitada.
9.8 - Se houver recurso, permanecerSo fechados os enveiopes de'prego, sendo devidamente
rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente recolhidos e guardados em poder da
ComissSo, atO a designagao de nova data para a abertura.
9.9 - Se houver declaragSo expressa consignada em ata de renuncia a recurso ou a apresentagSo do
termo de renuncia de todos os participantes, a ComissSo prosseguirO no andamento dos trabalhos,
procedendo 0 devolugSo dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo a
respectiva documentagOo de proposta de pregos. E, procedendo 0 abertura1 dos envelopes "02" PROPOSTA DE PREQO - das empresas habilitadas.
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9.10 - A Comissdo julgara e classificard as propostas de acordo com os criterios de avaliapSo
constantes do ato convocatdrio.
10. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

:«
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10.1 - Observar fielmente as cteusulas e condipfies estipuladas porforpa deste instrumento;

i

10.2 - Proceder o pagamento devido, no prazo e condipdes estabelecidos, respeitadas, inclusive as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizapfies moneterias, estas nas hipdteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obrigapdes;
10.3 - Certificar, tempestivamente, se os servipos a serem executados obedecem £s condipdes
contratuais estipuladas;
' • l .\L '!u > !;M ' i.i » \M
!\
10.4 - Oferecer a ?Contratada todas as ’informapOes e cohdip6es',indispehskveis ao pleno e
desembarapo cumprimento da prestapSo a ela contratualmente imposta? 11
... * <yd
•
I < ‘ >?.! ^
11. DAS obriga^Oes da contratada.
11.1Observar fielmente as cteusulas'e condipOes estipuladas por'forpa deste instrumfentb.
11.2. ^ de inteira responsabilidade da Contratada a execupSo dos servipos objeto deste contrato, n§o
podendo ela eximir-se'ainda’que parcialmente, sendo ainda de sua responsabilidade, toda mSo-deobra necessdria a execupdo dos trabalhos, utilizando pessoal selecionado e habilitado, albm de
material necessdrio a efetivapSo dos servipos;
j
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11.3. Todas as despesas com encargos trabalhistase previdencterios, impostos federais„estaduais e
municipais, ser§o de'responsabilidade da empresa vencedora.' ' - - j "
. v-*’-11.4. Obriga-se a Contratada a fornecer a Contratante, mensalmente e atb o,guinto dia de cada m6s,
relapSo nominal de tpdos 'os'seus empregados,0 bem corho cbpias repfogtaficas, devidamente
autenticados dos comprovantes de quitapdo de todas as obrigapdes socials.
11.5. Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decbrrentes de sua
culpa ou dolo na execupSo do contrato. "
111’■ ''
1
■
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11.6. Durante a vigancia deste contrato,' a Contratada garante o perfeito funcionamento dos servipos
aqui contratados e se compromete a eliminar eventuais erros, sem onus para a Contratante.
.
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12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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12.1.' Crit6no: Sera considerado vencedora a'(icitante que apresentar"o0menOri'Vaior,;,;atendendo
assim. ao critarib^do" menorJprepo g1obar, fazendo-se a classificapSo dos demais'em ‘ ofdem
crescente e consideratido b multiplicador proposto.

a-

12.2. AS propostas das licitantes habilitados'serio'analisadas,' avaliadas e classificadas pela ordem
crescente dos valores ofertados'.'adjudicando o objeto para o licitante classificado em 1° lugar, pelo
critbrio do menor prepo global.
... !'*c , ; J
vi- •
. 1!

12.3. A CPU fara a confer§ncia dos valores ofertados e desclassificarS qualquer proposta que coritiver
prepos simbblicos, irrisbrios ou de valor zero/ou que sejam considerados inaceitaveis e incompativeis
com a estimativa de custo da contratapSo, tomando-se como referenda o orpamento estimado para o
objeto da licitapad. '
' '
« ,a ...............
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12.4. SerSo desclassificadas, tambSm, as propostas manifestamente inexequiveis, em consonSncia
como quanto contido no art. 48 da Lein0 8.666/93/’
^ 1
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12.5. Havendo empate entre as propostas, o criterio de desempate sera exclusivamente o sorteio.
i
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13. FISCALIZAQAO DOS SERVIQOS
13.1. Todos os services objeto desta licitacdo serao fiscalizados pela Prefeitura, atrav£s de prepostos
credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos
locais de services e tudo facilitar para que a fiscalizagao possa exercer integralmente a sua fungSo e
com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos servigos contratados.
13.2. As comunicacOes entre a fiscalizacSo e a prestadora dos services ser§o sempre por escrito.
Quando por necessidade ou conveniencia do service, houver entendimentos verbals, estes serdo
confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias apds os mesmos.
13.3. A flscalizagao poder£ aplicar sangbes e multas d prestadora dos servicos, nos termos deste
edital, bem como examinar, a quafquer tempo, a documentagao da contratada.
13.4. Se a qualquer tempo, a fiscalizagao da prefeitura observer que os mdtodos de trabalho da
empresa sdo ineficientes ou inadequados d execugao dos services, d seguranga dos trabalhos, ou do
publico e/ou o ritmo requerido para a realizagbo dos trabalhos, poder^ exigir que a empresa aumente
sua seguranga, efici&ncia e qualidade de modo a assegurar o cumprimento dos servigos. Ainda que
ocorra caso fortuito ou de forga maior ou qualquer outro motivo alheio ao controls da Prefeitura, a
FiscalizagSo poderd exigir que a contratada intensifique a execugSo dos trabalhos, inclusive em
hordrio extraordindrio, a fim de garantir a conclusSo dos servigos no prazo preestabelecido.

f

l/t

13.5. A fiscalizagSo da Prefeitura ndo diminui nem exclui a responsabilidade; da contratada pela
qualidade e correta execugfio dos servigos.
' '
13.6. As observagdes, ordens e instrugoes da fiscalizagdo serao, obrigatpriamente, registradas no
"diSrio dos servigos”, no qual a contratada fard, tambdm, o registro d'e todas as ocorrdncias
verificadas durante a execugdo dos trabalhos.
’
i

'
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14. DA ADJUDICAQAO E CONTRATAQAO
14.1. Decorridos os prazos legais a CPL, apds julgamento, adjudicate o objeto ao licitante vencedor
classificado em 1° lugar, encaminhando relatdrio para a autoridade competente, para fins de
homologagSo.
i

' •

14.2. Em havendo homologagSo do procedimento licitatdrio pela autoridade superior, o adjudicaterio
da presente licitagSo sete convocado, para, no prazo mdximo de 10 (dez) bias, assinaro respective
contrato e dar inicio d execugSo dos servigos.
14.3. O prazo da convocapao podete ser prorrogado, a criterio*'da AdministragSo, apenas uma vez e
por igual periodo, quanto solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde que provada a
relevSncia do pedido.
14.4. £ facuftado a Administragao, quando a licitante vencedora do certame, em sendo convocada
nSo assinar o contrato ou nSo aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condigSes.estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazb-lo em igual prazo e nas
mesmas condipGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos ou revogar a
licitagao.
r-14.5. A recusa do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza
14.5. A recusa do adjudicatdrio em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando ds penalidades previstas na legislagSb."
14.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagSo para a
contratapSo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, em conson£ncia com o
quanto contido no art. 64 § 3°, da Lei 8.666/93.
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15. RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. Os recebimentos "PROVISORIO” e "DEFINITIVO” serao efetuados em conson^ncia com o
quanto estatufdo nos Arts. 73 e 74 da Lei n° 8.666/93.
16. PAGAMENTO

|?C

16.1.1. As faturas ser^o apresentadas em duas vias, cobrindo os servigos executados e contados
pela fiscalizaqao.

r\'
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16.1.2. Os pagamentos ser§o efetuados ap6s 05 (cinco) dias uteis contados da data de iiberag§o das
faturas, que deverao ser conferidas e aprovadas pela fiscalizaqSo.
15.1.3. O pagamento, pela Administragao, das parcelas referentes ao contrato, fjca condicionado a
apresentaq§o, junto a cada fatura dos comprovantes de recdlhimento das bontribuipSes devidas aos
6rgaos competentes de assistencia e previd§ricia social, cujo vencimento, estabelecidos em lei, tenha
ocorrido no mes anterior a apresentagao da respectiva fatura.
16.2. A Prefeitura p.odera deduzir nas faturas:
a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagao;
b) O valor dos prejulzos causados pela contratada, em decorrencia da execugSo do objeto.
16.3. A Prefeitura n§o estar£ sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas n§o forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
ser3o acrescidos da1 importSncia resultante da aplicap§o do ‘Indice estabelecidb pelo Governo
Federal, se hoiiver correspondente ao perlodo entre a data do vencimento e da data do efetivo
pagamento, para efeito de correg3o.
17. DA DOTAQAO
1,7.1. Os servigos objeto desta licitagao serao custeados por conta da DOTAQAO ORQAMENTARIA
de 202°.
'
,
/ .
.
.
18. DAS PENALIDADES E RESCISAO
18.1. Pelo n£o atendimento ou inobserv^ncia de exigencias ou recomendagSes da fiscalizagSo da
Prefeitura, a prestadora dos servigos ficar£, sujeita ^s seguintes penalidades, que serao aplicadas,
cumuladas ou isoladamente:
a) 0,7% (sete dbcimos por cento) do valor do faturamento mlnimo mensal na primeira vez, por dia de
atraso, no atendimento de exigencia ou recomendagao ditada pela fiscalizagao.

'v’

b) 0,15% (quinze dbcimos por cento) do valor-do faturamento mlnimo mensal,,-quando da
reincidencia genbrica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exigencia pu recomendagao
da fiscalizagao,.
18.1.1. A.multa sera aplicada automaticamente e cobrada por ocasiao do pagamento da respectiva
fatura.
18.2. Rescisao: Podefa ser rescindido, a critbrio da Prefeitura, independentemente‘de notificagao ou
interpelagao judicial ou extra-judicial e sem que assista a prestadora dos servigos direito a qualquer
ressarcimento ou indenizagao, nos seguintes casos:
a) Inadimplemento, pela contratada, de qualquer clausula contratual, especialmente inobsen/Sncia
das especificagoes tbcnicas recomendadas e das normas e regtilamentos'apIic£veis; :

I
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b) Interrup^So dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizafSo da Prefeitura;
c) Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, nSo tiverem sido atendidas as exig§ncias e
recomendacdes da fiscaliza^do, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas neste item;
d) Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, n3o forem atendidas as exig$ncias e recomendaQoes da
fiscalizapSo, em case de reincidSncia especifica ou genPrica, a menos que a Prefeitura prefira aplicar
as multas previstas neste item;
e) Fal&ncia, liquidagao judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servipos, requeridas
ou decretadas;
f) Superveniente incapacidade t^cnica ou financeira da prestadora dos servipos, devidamente
comprovadas;
'
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g) Sublocap3o, cessdo ou transfer&ncia, total ou parcial do objeto a serem executados, sem a prdvia
autorizapSo ou concordSncia por escrito da Prefeitura. •
h) Se a contratada der causa a aplicapao de multa que, acumuladas, ultrapasse a 10% (dez por
Cento) do valor global do contrato.

liS
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18.2.1. Declarada a rescisao, a empresa terd direito ao pagamento dos servipos j3 executados e
aceitos pela fiscalizapSo. Da quantia apurada sera abatida, a titulo de multa, uma import£ncia
equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das multas anteriormente
impostas pela fiscalizapSo, que serSo igualmente abatidas do pagamento final.
18.2.2. ’O contrato poderS'ser rescindido pela prestadora dos servipos no caso de atraso do
pagamento das faturas apresentadas, por prazo superior a 50 (cinquenta) dias, contados do
vencimentodasfaturas.
‘
r
<.
18.2.3. PoderS ainda o contrato ser rescindido por conveniSncia das partes, desde que informada a
outra por escrito com antecedSncia minima de 30 dias, a contar da data do recebimento da
correspOndSncia.
19. RECURSOS RELATiVOS A LICITAQAO
19.1. Impugnapdes ao edital: efetuada por licitante, serS admitida atS o 2° dia util que anteceder a
abertura dos envelopes. Findo este prazo, sem protesto, entende-se que o seu conteudo e exigSncias
foram aceitos pelos participantes da licitapSo.
19.2. Das decisfies proferidas pela CPL, .caberS o recurso para a autoridade que a designou, que
deverS ser formulado em petipSo assinada pelo representante legal da.'licitante du. procurador
devidamente habilitado.
^ ,
19.3 Os recursos serSo interpostos por escrito, perante a ComissSp, registrando-se a data de sua
entrega mediante protocolo, devendo ser entregue/obrigatoriamente, no departamento de Iicitap6es e
contratos da Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro, sito S Prapa Largo da Liberdade, s/n - Rafael
Jambeiro-Ba.
19. 4. Os recursos interpostos fora do prazo nSo serSo conhecidos.
19.5. £ facultado a qualquer licitante formuiar impugnapSo ou protesto por escrito, relativamente a
outro licitante ou no transcurso da licitapSo, para que constem da ata dos trabalhos.
19.6. Na contagem dos prazos, excluir-se-S o dia do inlcio e incluir-se-S o dia do vencimento.
19.7. Dos atos relatives a esta licitapSo cabe os recursos previstos em Lei, tendo efeito suspensive os
relatives aos atos de habilitapSo, inabilitapSo, classificapSo ou desclassificapSo e de adjudicapSo.
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20. REVOGAQAO - ANULAgAO
20.1 - A revoga?§o da licita?§o somente poder^ se dar por raz6es de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado.
20.2 - O desfazimento do processo licitatdrio (revogagao ou anulagao) s6 pode se dar mediants o
contraditdrio e a ampla defesa.
21. DISPOSIQOES GERAIS
21.1- Os proponentes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de sua proposta e a
Administragao n§o ser£ em. nenhum caso, respons£vel por estes custos independentemente da
condug§o ou do resultado do processo licitatdrio.
. '
21.2 - N§o serao admitidsis propostas ou documentagao enviadas por via postal, fax, e-mail. S6 ser§o
aceitas as propostas e documentagSo entregues na data, hor^rio e local previstos no item 5 deste
Edital.
21.3 - Ser£ obrigatoria a presenga do licitante ou de seu representante legal, por si ou procurador
legalmente construido para este fim espedfico, em todas as sessoes desta licitag§o. Mesmo que este
venha a ser descredenciado.
21.4-0 presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farao parte
integrants dp Contrato, independentemente de transcrig§o.
d’ ^.

21.5 - Ser£ facultada a Comiss3o de Licitagoes, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao
a promogSo de diligencia destinada a esclarecer ou completar a mstrugao do processo, vedada a
inclusao posterior de documentos ou informapeio que deveria constar no ato de sessSo publica.

* ’* *i

21.6- Ficar£ assegurado a Administragao o direito de no interesse da rtiesma, anuiaf ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciericia aos participantes, n forma
da legislagSo vigente.

i

21.7 - Ap6s a homologagao do procedimento do Certame e de seu resultado, 6 licitante vencedor,
sera convocado, por escrito, para, no prazo de 05' (cihco) dias uteis, retirar, assinar e devolver o
instrumento contratual na forma da minuta apresentada no Anexo VIII, adaptado a proposta
vencedora.
i
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21.8 - Os proponentes s§o responsaveis pela fidelidade e legitimidade1 das'informagOes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
21.9 - Ap6s apresentagao da proposta, nao cabera desistancia, salvo por motivo justo; decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissao.
21.10 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao
do certame na data marcada, a sess§o sera ailitqmaticamente transfe'rida para o prirheiro dia util r
subsequente, no horario e local aqui estabelecido, desde que n§o’haja comunicagao da Comissao em
contrario.
21.11- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus AneXos, exclu'ir-se-a o dia do
inicio'e se incluira 6 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal
na Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro.
21.12 - O desatendimento de exigencias formais nao implicara no afastamento do licitante, desde
que seja posslvel a aferigSo da sua qualificagao e a exata compreensao da siia proposta, durante a
tealizagSo da sessao publica do referido certame.
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21.13 - As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliag;3o
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do future contrato.
21.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em re!a?3o a eventuais duvidas na interpretagao do
presente Edital e seus Anexos dever3 ser encaminhado, por escrito, 3 ComissSo Permanente de
Licitag5es, ou por meio do Fax (075) 3680-2122, ate dois dias uteis antes da data de abertura do
Certame, no horario das 07:00 h 3s 13:0Dh.

r3

21.15 - A homologaq§o do resultado desta licitagao nao gerara direito 3 contrata?ao do vencedor.
21.16- Integra o presente edital para todos os efeitos de direito, os seguintes anexos:
Anexo I - Planilha de Proposta de Pregos:
Anexo II - DeclaragSo de nao emprego a Menor de Idade;
• ,
Anexo III - Declara<?5o de inexistenda de fatos impeditivos de habilita?3o e contratagSio;
. » .i !
Anexo IV - Minuta do Contrato;
)
21.17- Os casos omissos serao resolvidos pela Cornissao Permanente de LicitagSo, que se valer3
dos dispositivos legais inerentes 3 licitacao e os seiis princlpios.
t;

r•

' Rafael Jambeiro/BA, 10 de Setembrb'de 2020.

\

ARIANA DE LIMA GOMES
Presidents da CPL
•• r •

, h

Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro.
. LICITACAO N° 011/2020 - C.C N° CC011/2020
O Edital da licitapao acima mencionada 'foi
devidamente analisado e aprovado com
observancia 3s exigencias legais constantes da
Lei Federal 8666/1993. <
• . c .
Rafael Jambeiro-BA, 10 de Setembro de 2020.

Maiana Brito Souza de Jesus
OAB/BA ns 28091
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ANEXOI
MODELO DE PROPOSTA
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69
ANEXO II

DECLARAQAO DE NAO EMPREGOS DE MENOR

__________ (nome da empresa)_________________
inscrito no ‘
_(nome do
por interm^dio de seu representante legal o (a) Sr.
CNPJ n° __________
___
portador
(a)
da
Carteira
Identidade
n°
de
representante
legal).
__
_
____ e do CPF n°
, DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que n§o emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre e n§o emprega menor de dezesseis anos.

':Z

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos; natcondi$ao de'aprendiz. :
i

'

1

■

1

■

.

■

.

(Observa5§o: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

de

de 2020.
i

|i$
•
■r

•! -

•

; Nome da Empresa
Assinatura e carimbo do CNPJ
■

••

Obs.: Esta Declara5§o dever^ ser inserida no envelope de Documentos de HabilitaoSo.

'.i

■ ;:?i
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES

____________ (Nome da Empresa), com cadastro no Ministerio da
___.
(CNPJ), sito ^
(________________(enderego
Fazenda, sob o numero
.;
]__Declara,1 s'ob as penasJ’ da lei/ que ate a presente data
complete)
inexistem fatos impeditivos para habilitagao e contrata?ao com a administraqab' pCiblica, ciente da
obrigatoriedade de declarer ocortencias posteriores. -s. •
t
:

{V?

Local

de

;

de 2020.

.x :

i .

i

* : * i : .• : v 5.
2,

( .

•>

•

•1

• j *

,!

$
:«,
1.
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FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
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ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
-ESTADO DA BAHIAMINUTA DO CONTRATO N°
Contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO, pessoa juridica de
direito pilblico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n0 13.195.862/0001-69, com sede na Praqa Largo
da Liberdade, s/n, centro, Rafael Jambeiro-Ba, representada pelo Exm° Sr. Marinalvo Fernandes
CONTRATANTE
e,
do
outro
iado,
denominada
doravante
Serra,
n°
___, estabelecida na
,
inscrita
no
., Cidade___________
Bairro
___, atravSs do seu representante legal, denominada
CNPJ/MF sob n° ____________
CONTRATADA, observada 4 Licitagao n° 006/2020 6 CARTA GONVITE n° CC011/2020, mediante
i
i ''
as cl£usulas e condigdes seguintes:

i

: i

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1- Constitui objeto do presente contrato: ................................

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO
2.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os servigos constantes na clausula primeira no prazo de
) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
(
CLAUSULA TERCEjRA - DO PREgO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1-0 prego total a ser pago a Contratada e de ate: R$
observada a seguinte forma de pagamento:

),
i ••

a) As faturas serSo apresentadas em duas vias, cobrindo os. servigbs executados e'contados pela fiscalizagao.
- -...............
- - ...............

ft

i;
b) Os pagamentos serao efetuados apds 05 (cinco) dias uteis contados da data de .jiberagSo das
faturas, que deverag ser conferi'das e aprovadas'pela fiscalizag§o, ficando certo e ajustado que as
parcelas mencionadas somente serao liberadas apds a apresentagao, pela Contratada, dos
documentos referidos.no item 6.3 deste instrumento contratual.
3.2 - A Prefeitura podera deduzir nas faturas:

'

a)

Os valdres das multas porventura aplicadas pela fiscalizagSo;

b)

o valor dos prejulzos causados pela Contratada, em decorrSncia da execugio do objeto. '
<

*

'

''

'

,

i

'

i

c) a garantia de,5%. (cinco por cento) sobre o valor de cada fatura, quando a contratante optar por
esta modalidade. ,
'
3.3 - A Prefeitura n§o estar£ sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas nao forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
serao acrescidos da' importSncia resultante da aplicagao do ihdice estabelecido pelo Governo
Federal, se houver, correspondente ao periodo entre a data do vencimento e a data do efetivo
pagamento, para efeito de corregSo.
3.4 - O prego acordado compreende todos os custos da execugio, diretos ou indiretos,’inclusive os
relacionados a mobilizagSo de m§o-de-obra e materials necessSrio a’efetivagao dos servigos.
3.5 - O edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, far§o parte integrante do
Contrato, indebendentemente de transcrigao.
CLAUSULA QUARTA - RECURSOS FINANCEIROS

itV;

I* '
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4.1 - As despesas decorrentes da execupSo deste contrato correrao por conta da Dota$3o
Or^amentaria de 2020.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATANTE
5.1 - Observar fielmente as cl£usulas e condipdes estipuladas por forpa deste instrumento;
5.2 - Proceder o pagamento devido, no prazo e condi?6es estabelecidos, respeitadas, inclusive as
normas pertinentes a reajustamentos e atualiza$<5es monetarias, estas nas hipdteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obriga^des;
5.3 - Certificar, tempestivamente, se os services a serem executados obedecem as condi?6es
contratuais estipuladas;
5.4 - Oferecer a Contratada todas as informagdes e condigdes indispehsaveis ao pleno e
desembarago cumprimento da presta^So a ela contratualmente imposta. L ~' t. * L (
f »

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA ,
6.1 - Observar fielmente as cldusulas e condipdes estipuladas por forga deste instrumento.
6.2 - £ de inteira responsabilidade da Contratada a execugao dos servigos objeto deste contrato, nSo
podendo ela eximir-se, ainda que parcialmente, sendo ainda de sua responsabilidade, toda mSo-deobra necess3ria a execugSo dos trabalhos, utilizando pessoal selecionado e habilitado, aiem de
material necessarid a efetivagao dos servigos;
i
■.
.!

j'L

6.3. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenciarios, impostos federais, estaduais e
municipals, ser§6 de responsabilidade da empresa vencedora.:
'
'i*
-J .
6.4 - Obriga-se a Contratada a fornecer a Contratante, mensalmente e ate o quinto dia de cada mas,
relagSo nominal de todos os seus empregados, bem como cdpias reprograficas, devidamente
autenticados dos comprovantes de quitagSo de todas as obrigagdes socials.
6.5 - Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa o’u dolo na execugSo do contrato.
6.6 - Durante a vigancia deste contrato, a Contratada garante o perfeito funcionamento dos servigos
aqui contratados e se compromete a eliminar eventuais erros, sem Gnus para a Contratante.
CLAUSULA S^TIMA - PARALISACOES
7.1 - A Contratada responder^ por todos os danos e prejuizos decorrentes de paraiisag6es e atrasos
na execugSo do objeto do presente contrato, exceto'os decorrentes de; forga maior ou de ordem expressa da Contratante.

ill

r(

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1 - O descumprimento das condigfies ora ajustadas, que impliquem inexecugSo total ou parcial
deste instrumento, ensejar-lhe-a, conforme o caso, rescisSo administrativa, amigSvel ou judicial,
observadas as situagdes tipicas, as condutas, as cautelas, as conseqUSncias ^e os direitos
' .!
assegurados a Admmistragao, conforme a legislagSo aplicSvel.

I-

8.2 - RescisSo: Podera ser rescindido, a criterio da Prefeitura, independentemente de notificagSo ou
interpelagSo judicial ou extra-judicial e sem que assista a prestadora dos servigos direto a qualquer
ressarcimento ou indenizagao, nos seguintes casos:
’ ‘f*
'
a) inadimplemento, pela Contratada, de qualquer clSusula contratual, especialmente inobservSncia
das especificagfies tecnicas recomendadas e das normas e regulamentos aplicSVeis;
b) interrupgSo dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscaiizagSo da Prefeitura;

V

t
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c) se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, n§o tiverem sido atendidas as exigencies e
recomenda?5es da fiscaliza?eio, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas neste
contrato;
d) se decorridos mais de 10 (dez) dias, nao forem atendidas as exigencies e recomenda?6es da
fiscaliza5ao, em caso de reincidencia especlfica ou generica, a menos que a Prefeitura prefira aplicar
as multas previstas neste contrato;
e) falencia, liquidapao judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servigos, requeridas
ou decretadas;
f) superveniente incapacidade tecnica ou financeira da prestadora dos servigos, devidamente
comprovadas;
g) sublocagao, cessao ou transferencia, total ou parcial do objeto 3'serem executados, sem a previa
autorizagao ou concordencia por escrito da Prefeitura;

•■i i*

h) se a Contratada der causa a aplicagdo de multa 'que, acumuladas, ultrapasse 10% (dez por cento)
do valor global do contrato.
8.2.1 - Declarada a rescisao, a empresa ter£ direito ab pagamento dos servigos ja executados e
aceitos pela fiscalizag3o. Da quantia apurada sere abatida, a tftulo de multa, uma importencia
equivalente a 20 (vinte por cento), independente do pagamento das multas anteriormente impostas
pela fiscalizagSo, que ser§o igualmente abatidas do pagamento final.
_ ;
:
- 1 ••
f •,

8.2.2 - O contrato podera ser rescindido pela prestadora dos servigos no caso de atraso do
pagamento das. faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do
vencimento das faturas.
8.2.3 - Podera ainda o contrato ser rescindido por conveniencia das partes, desde que informada a
outra por escrito com anteced£ncia minima de 30 dias, a contar da data do recebimento da
correspondSncia.

CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 - Pelo nao atendimento ou inobservancia de exigencias ou recomendagOes da fiscalizagao da
Prefeitura, a prestadora dos servigos ficara sujeitas as seguintes penalidades, que serSo aplicadas,
cumuladas ou isoladame'nte:
;
...

• l-A

a) 0,7% (sete dacimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira vez, por dia de
atraso no atendimento de exig^ncia ou recomendagao ditada pela fiscalizagao.
b) 0,15% (quinze d6cimos por cento) do valor do faturamento minimo meiisal, quando da reincidencia
gen6rica ou especifica, por dia de atraso no atendimento de exigencia ou recomendagao da
fiscalizagao.
9.1.1 - A multa sera aplicada automaticamente e cobrada por ocasiao do pagamento da respectiva
fatura.
CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAQAO DOS SERVigoS
10.1 - Todos os servigos objeto deste contrato serao fiscalizados pela Prefeitura, atrav£s de
prepostos credenciados junto a Empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos locals de servigos e tudo facilitar para que a fiscalizagao possa exercer integralmente a
sua fungSo e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos servigos contratados.
10.2 - As comunicagoes entre a fiscalizagao e a prestadora dos servigos serao sempre por escrito.
Quando por necessidade ou conveniencia do servigo, houver entendimentos verbais, estes ser§o
confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias ap6s os mesmos.

!::>

'i
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10.3 - A fiscaliza?§o poder^ aplicar sanpdes e multas a prestadora dos services, nos termos deste
contrato, bem como examinar, a qualquer tempo, a documenta^ao da Contratada.
10.4 - Se a qualquer tempo, a fiscaliza?§o da Prefeitura observar que os m^todos de trabalho da
empresa s3o ineficientes ou inadequados a perfeita execupao dos servipos, a seguranpa dos
trabalhos, ou do publico e/ou ao ritmo requerido para a realizagao dos trabalhos, poder£ exigir que a
empresa aumente sua seguranpa, eficifcncia e qualidade de modo a assegurar o cumprimento dos
servipos. Ainda que ocorra caso fortuito ou de uma forpa maior ou qualquer outro motive alheio ao
controle da Prefeitura, a fiscalizapao poder£ exigir que a Contratada intensifique a execugao dos
trabalhos, inclusive em horario extraordin&rio, a fim de garantir a conclusao dos servipos no prazo
preestabelecido.
10.5 - A fiscalizapao da Prefeitura n3o diminui nem exclui a responsabilidade da Contratada pela
qualidade e correta execupao dos servipos.
';
10.6 - As observapoes, ordens e instrupoes da fiscalizapao serjto, obrigatoriamente, registradas no
“DIARIO DOS SERVIQOS”, no qual a Contratada far£ tambem; o registro de todas as ocorr§ncias
verificadas durante a execupao dos trabalhos.
CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 - A licitante vencedora ficar£ obrigada a prestar, na assinatOra do contrato, uma garantia de 5%
(cinco por cento) calculados sobre o valor m£ximo previsto no contrato ou autorizar a Prefeitura a
reter de cada medip§o o percentual de 5% (cinco por cento), conforme preceitua o art. 56 da Lei n°
8.666/93.
(
' '
!:
CLAUSULA DECIMA- SEGUNDA - DAS DlSPOSigOES FlNAIS:
12.1 - Os tributes que sejam devidos em decorr§ncia direta ou indireta da execupao dos servipos,
serSo da exclusiva responsabilidade da Contratada.

A

. V

12.2 - Aos casos omissos sera aplicada a Lei n° 8.666/93, no que couber.
12.3. Podera o contrato ser prorrogado, observado, para tanto, a legislapSo aplicavel.

'

CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA - FORO
13.1 - £ eleito o foro da'Comarca de Castro Alves - BA, para conheCer e decidir quanto aos litlgios
que possam decorrer da execupao deste contrato.
E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (tres) vias, para um s6
efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idoneas e capazes,
sendo uma via para a Contratada, uma para a Contratante e uma para o Registro Legal. r
Rafael Jambeiro

i

de

de 2020.
; i-'

CONTRATANTE
.1

CONTRATADA
Testemunhas:

i/*

r

#

JUSTIFICATIVA TECNICA
Por se tratar de uma demanda antiga da populasao se faz necessario a licita^ao da obra
de pavimenta^oes a paralelepipedo nas diversas comunidades do munidpio de Rafael
Jambeiro. Para melhoria da mobilidade urbana e rural, trafegabilidade, seguran^a e
saneamento basico.
As diversas vias e mas que serao contempladas no empreendimento licitado beneficiam
mais de 200 familias com um total estimado de cerca de 1.000 moradores, fazendo
assim uma obra de grande importancia para o desenvolvimento e condi^des de
melhorias.
Um dos principals pontos que levam a pavimenta^ao e a melhoria no deslocamento dos
pedestres e veiculos uma vez que com as vias acidentadas e degradadas tomam-se altos
os numeros de veiculos desgastados e pedestres transitando no terreno molhado.
Por esses motives se fazem necessarios as adequa^oes ciadas

Rafael Jambeiro, 09 de setembro de 2020.

ELSON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
Eng. Engenheiro Civil
CREA: 3000019820-D

PLANILHA ORQAMENTARIA GLOBAL
Ti'tulo doprojeto:

Municipio

pavimentacAo com paralelo

RAFAEL JAMBEIRO

Local:

PAVIMENTAgAO DE RUAS

Meta

Data Base SINAPE

PLANILHA GERAL
Quatidade
Original
Unid. SINAPE

jun/20

SINAPE

CustoTotal
Original

Gusto Total

1.0 PAVIMENTAQAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.
AF 06/2016

m

94263

1.712,00

24,00

41088,00

41.088,00

PAVIMENTOEM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO OE AREIA
1.2 REJUNTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRAQO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35
PECAS POR M2)

m*

72799

4.910,00

58,00

284.780,00

284.780,00

325.868,00,

325.868,00

1.1

I

total sub item i
2.0 sinalizacao
placa 20x35 em chapa esmaltada
COMPOSI
2.1
Unid. CAP 01
para identificapap de logradouros
total sub item 3

7,00

250,00

TOTAL GERAL

1.750,00

1.750,00

1,750,00

1,750,00

327.618,00

327.618,00

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820
- Responsdvel Tecnico

:
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
LICITASAO N° CC011/2020
CONVITE N° CC011/2020
1. REGENCIA LEGAL: Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alteragSes posteriores e
Decreto n° 6.238/99.
2. MODALIDADE: CARTA CONVITE
3. REPARTIQAO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Administra^o Planejamento e Finan$as.
4. TIPO E REGIME DE EXECUgAO: Execute Direta - Menor Pre$o Global
5. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS:
5.1. DATA: 22 de Julho de 2020
5.2. HORA: 08:30hs
5.3. LOCAL: Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro situada a Largo da Liberdade, s/n - centre Rafael Jambeiro. - Bahia
6. OBJETO: Contratagao de empresa para a prestagao de servigos de pavimentagao em
paralelepipedos nas comunidades do municlpio de Rafael Jambeiro-BA.
6.1. A descrigao e as especificagSes dos trabalhos a serem executados estao indicados no Anexo I
que acompanha e integra este edital.
7. CONDigOES DE PARTICIPASAO NA LICITA£AO:
7.1- Poderao participar da licitag£o os interessados do ramo pertinente ao objeto aqui mencionado, r
desde que estejam devidamente cadastrados ou atenderem a todas as condigoes exigidas para
cadastramento ate a data da abertura das propostas, observada a necessdria qualificagao
7.2 - NSo poder§o participar desta licitag£o empresas que sejam consideradas inidbneas ou
suspenses por qualquer 6rgao ou entidade governamental, que sejam concordaterias ou com fal§ncia
decretada, ou ainda que n£o tenham cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou
que, embora ainda em contratos vigentes, se encontram inadimplentes com qualquer das obrigagoes
assumidas, quer com a Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro, quer com outros 6rgaos e entidades
da AdministragSo Publica.
7.3 - Em consonancia com a Lei Federal n°. 8.666/93, fica impedida de participar desta licitagao e de
contratar com a Administrag§o Publica, a pessoa jurldica constituida por membros de sociedade que,
em data anterior ci sua criagfio, haja sofrido penalidade de suspens§o do direito de licitar e contratar
com a Administrag<ao ou tenha sido declarada inidonea e que tenha objeto similar ao da empresa
punida.
7.4. £ vedado ao agente politico e ao servidor publico de qualquer categoria, natureza ou condig3o,
celebrar contratos com a Administrag3o direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro,
sob pena de nulidade, ressalvadas as excegSes legais, conforme o art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93.
8. PROCEDIMENTO LICITATbRIO
8.1. Credenciamento
8.1.1. Instaurada a sessSo de abertura, os licitantes apresentarao ao presiderite da Cbmissao
Permanente de Licitagao suas credenciais. A credenciat dever^ ser apresentada em papel timbrado
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da empresa, separado dos envelopes de documenta?ao e proposta, com identifica?§o do
representante (nome, n° da identidade e CPF) e comprova5ao de poderes do outorgante para a
pr£tica dos atos necess£rios, inerentes ao procedimento licitatdrio.
8.1.2. Quando o licitante se fizer representar por sdcio, deverci este apresentar, em original ou
fotocbpia autenticada, o contrato social e eventuais alteragSes, estatuto ou ato de investidura,
comprovando tal condigSo em que estejam expresses seus poderes para exercerem direitos e
assumir obriga?6es em decorrSncia de tal investidura, comprovando tal condip§o.
8.1.3 As microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) dever£o apresentar tambSm
declarapSo de que atendem os requisites do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e suas
alterap6es, para que possam fazer jus aos beneflcios previstos na referida lei, bem como que,
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao desenquadramento desta situapao. A declarapSo
devera esta assinada pelo representante legal da empresa e pelo seu contador.
8.1.4 A falsidade das declarapQes prestadas, objetivando os beneflcios da Lei Complementar Federal
n° 123 de 14 de setembro de 2006 e suas alterap&es, podera caracterizar o crime de que trata o
artigo 299 do C6digo Penal, sem prejulzo do enquadramento em outras figuras penais e das sanpoes
administrativas previstas na legislapSo pertinente, mediante o devido process© legal, e implicara,
tambam a inabilitapSo da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitapao.
8.1.5. Cada licitante podera credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representapao.
8.2. Da documentagao e proposta
8.2.1. A documentapao e a proposta deverao ser entregues no local determinado neste edital, no dia
e horario fixados para a licitapao, em envelopes, separados e lacrados, contendo nas partes externas,
aiam do nome da empresa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAPAO - CONVITE N° CC011/2020
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREgO - CONVITE N° CC011/2020
8.2.2. Ap6s o president© da Comissao Permanent© de Licitapao conceder 10 minutos de tolerancia do
horario fixado para a licitapao, nao sera recebida proposta da empresa retardataria e, em nenhuma
hipbtese, sera concedido prazo para apresentapao ou complementagao de documentos exigidos
neste edital, nem admitida qualquer retificapao ou modificapaes das condip6es ofertadas, salvo nas
hipdteses previstas em Lei.
8.3. Documentapao
8.3.1. O envelope n° 01 - “Documentapao” devera constar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos,
8.3.1.1 A Habilitapao Juridica sera comprovada mediante a apresentapao:
A - Registro comercia! no caso de empresa individual;
B - Declarap§o da Inexistancia de fato supervenient© ao Registro Cadastral impeditivo de habilitapao
nesta licitapao, conform© modelo Anexo V;
C- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, juntamente com o documento de identificapao dos sdcios e, no caso de
sociedades por apfies, acompanhado de documentos de eleipao de seus administradores.
8.3.2 A Regularidade Fiscal sera comprovada mediante a apresentapao dos seguintes
documentos:
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A - Prova de inscripao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
Prova de regularidade fiscal para com Federal/Dfvida Ativa da UniSo/ContribuigSes B
Previdenciarias (certidSo conjunta), expedido pela Secretaria da Receita Federal;
C- Comprovagao de Regularidade para com a Fazenda Estadual, relative ao domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalents, mediante apresentagSo de Certidao de Regularidade Fiscal, expedida
pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente;
D- Comprovante de Regularidade perante a Fazenda Municipal, mediante apresentagSo de Certidao
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal competente, do domicilio ou sede do
proponente;
E- Prova de regularidade relative ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi$o FGTS) - Certificado de
Regularidade, fornecido pela Caixa EconGmica Federal;
F- Prova de regularidade para com a Justi?a do Trabalho, mediante a apresenta^ao de certidao
negativa, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidate das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (Lei n° 12.440/2011);
G- Alvars de funcionamento
Obs: As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiSrias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementer n° 123/2006 e 147/2014, deverSo apresentar toda a
documentagSo exigida para efeito de comprova^ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigao e ainda apresentar declaragSo expressa que se enquadra em empresa de pequeno
porte;
8.3.3 - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7 DA CF
A - DeclaragSo de que a empresa n§o emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e menores de 16 anos de idade, salvo na condigSo de aprendiz, a partir de 14 anos,
conforms disposto no inciso XXXIII, do art.' 7° da Constitute Federal, emitido pela Delegacia
Regional do Trabalho ou pela prdpria empresa licitante, conforms Anexo IV.
8.3.4 - A Qualificagao tecnica serS comprovada mediante a apresentagao:
A - Certidao atualizada e vSlida de registro de Pessoa Juridica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia - CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com indicate dos .
responsSveis tecnicos da empresa;
B - Atestado de capacidade tScnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
atestando a potencialidade da empresa licitante em atividades compatlveis com o objeto desta
licitagao;
Obs: O atestado de capacidade tScnica somente serS validado se acompanhado da certidSo de
acervo tScnico do CREA e/ou CAU, comprovando a executo de servigos, pertinents e compativel,
com as caracteristicas da presente licitagSo;
C - Comprovar possuir no quadro permanents da empresa .na data prevista para entrega dos
envelopes, profissional de nivel superior com responsabilidade tecnica peios servigos pertinentes a
serem executados, a saber:
a)

engenheiro civil

OBS.: A comprovagGo de que o profissional de nivel superior com a responsabilidade tecnica
pertence ao quadro permanents da empresa, deverG ser atravGs'da apresentagSo de:
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a) cbpia da Carteira de Trabalho e PrevidSncia Social, da ficha de Registro de empregados (FRE) ou
b) contrato de prestagSo de servigos ou quaiquer outra forma que demonstre o vinculo entre o
Profissional e a empresa, ou
c) Certidao de Registro e Quitapao da Pessoa Juridica (CREA ou CAU), devidamente atualizada ou
d) no caso do responscivel tecnico ser proprietcirio da empresa, a comprovagSo dever2 ser atrav6s do
Contrato Social da mesma.
8.3.5 - A Qualificapao economico - financeira serd comprovada mediante a apresentaipao:
A - Balance patrimonial e demonstragdes contebeis do ultimo exerclcio social, jd exigiveis e
apresentados na forma da Lei, com os termos de abertura e encerramento, assinado pelo contador
responsavel e pelo proprieterio da empresa, que comprovem a boa situagSo financeira da empresa,
vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios, conforme indices descritos a
seguir, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado h£ mais de 03 (tres) meses da
data da apresenta?§o da proposta (Artigo 31, inciso I, da Lei n°.8.666, de 21.06.93): O Balango e as
demonstrates a serem apresentados, deverdo ser cbpia extrafda do Livro Dibrio, com apresentagdo
do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Dibrio, juntamente com a Certidbo de Regutaridade
Profissional, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado. Em se tratando de sociedade
por apSes ("SA”), deverb ser apresentada a publicagao em brgao de imprensa oficial.
A.1 - Em se tratando de licitante que apresente o Balango pelo Sistema Publico de Escriturapbo
Digital (SPED) os Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da
sede da Licitante pode ser substituldo pelo Recibo de Entrega de Escriturapao Contbbil Digital b
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
A.2 - Em se tratando de licitantes constituldas no mesmo exerclcio financeira em que se darb o
recebimento dos envelopes atinentes a este certame (data prevista no prebmbulo), estas deverbo,
para fins de comprovapSo da sua situapbo econSmico-financeira, apresentar o seu balanpo de
abertura.
B)- Certidbo Negativa de Falbncia ou Recuperapbo.Judicial (Concordata), expedida' pelo Distribuidor
da sede da pessoa juridica ou de execupbo patrimonial, expedida no domicllio da pessoa juridica, „
com prazo de validade expresso na propria certtdao.
8.3.6 A utilizapbo de fbrmulas diferentes das exigidas e a nbo observbncia dos Indices, ensejarb a
inabilitapbo da licitante.
8.3.7 Somente serb admitida a substituipao de algum membra da equipe tecnica, no curso da
execupbo do contrato, por outra profissional de comprovada experibneia, equivalente ou superior, e
desde que previamente aprovado pela Administrapbo.
8.3.8 Os documentos de habilitapao poderbo tambbm ser auteriticados ate 24 (vinte e quatro) horas
antes do certame por servidor da Administrapbo, quando exibido o original, no Departamento de
Licitapdes Contratos.
8.3.9 A certidbo que nbo tenha a sua data de vencimento expressa, a mesma terb como parbmetra
90 dias apds sua expedipbo.
8.4. Da proposta de prepos
O envelope n° 02 - Deverb conter:
a) A carta-proposta, conforme Modelo constante no Anexo III, que deverb ser apresentada sem
emendas, rasuras, borrbes e/ou entrelinhas;
b) A proposta orpamentbria, em forma de planilha, serb entregue, obrigatoriamente, no original,
datilografada ou impressa por digitapbo informatizada, contendo prepos expresses em moeda
nacional, com valores unitbrios para cada item e valor total, conforme planilha modelo, constante do
Anexo IV, que Integra o presente Edital.
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1) O valor recebido pelo Municlpio visando a execugao dos services da presente licitac§o, foi
da ordem de R$ 100.297,13 (cem mil duzentos e noventa e sete reais e treze centavos), sendo
este o valor m^ximo que a Administragao Publica Municipal se propfie a pagar pelos services.
2) - Devera a licitante fazer constar na sua proposta orgamentena a sua razSo social e
enderego, assim como o carimbo do C.N.P.J, al6m de fazer constar a assinatura do seu
representante legal, s6cio ou procurador investido de poderes para tal fim;
8.4.1. Para a correta elaborate da proposta, dever£ a licitante examinar atentamente todos os itens
e exigencias contidas no presente Edital;
8.4.2. O valor estimado (total) do objeto da licitacSo £ de R$ 327.618,00 (trezentos e vinte e sete mil
seiscentos e dezoito reais).
8.4.3. A proposta cujo prazo de validade estiver esgotado ser£ considerado prorrogado por 30 (trinta)
dias, se a proponents consultada a respeito no prazo de 03 (tr£s) dias uteis, manifestar interesse na
referida prorrogagSo.
9. PROCEDIMENTO DA LICITASAO
9.1 - A sess3o de abertura das propostas ter£ inicip no dia, hora e local deslgnados no Item 5 do
Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui
os necessaries poderes para a pr£tica dos atos inerentes ao certame.
9.2 - Concluida a fase de credenciamento, os licitantes entreg’arao o Envelope 01 - Habilitacao e b
Envelope 02 - Propostas de Pregos.
9.3 - Iniciada a sessao de abertura da dbcumentagdo, nao mais cabe a desistencia do licitante, salvo
por motive justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela comissao.
9.4 - A abertura dps envelopes relatives aos documentos de habilitagao e das propostas sera
realizada sempre em ato publico, previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada
assinada pelos licitantes e pela comissdo ou servidor responsavel.
9.5 - Todos os documentos contidos nos envelopes ser3o rubricados pelos licitantes'presentes e pela
ComissSo.
9.6 - O presidente da comiss§o fara, primeiramente, a abertura dos Envelopes 01 - Habilitagao e
verificara a conformidade e compatibilidade de cada documento com os requisitos e especificagbes
do instrumento convocatbrio, promovendo-se as inab/litagdes desconformes ou incompatlveis.
9.7 - A empresa que deixar de apresentar a documentagao de Habilitagao exigida sera inabilitada.
9.8 - Se houver recurso, permanecerSo fechados os envelopes de prego, sendo devidamente
rubricados por todos os presentes, para serem, posteriormente recolhidos e guardados em poder da
Comissdo, at£ a designagao de nova data para a abertura.
9.9 - Se houver declaragSo expressa consignada em ata de renuncia a recurso ou a apresentagao do
termo de renuncia de todos os participantes, a Comissao prosseguirb no andamento dos trabalhos,
procedendo a devolugSo dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo a
respectiva documentag§o de proposta de pregos. E, procedendo £ abertura dos envelopes "02" PROPOSTA DE PREQO - das empresas habilitadas.
9.10 - A Comissao julgarb e classificarb as propostas de acordo com os critbrios de avaliagao
constantes do ato convocatbrio.
10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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10.1- Observar fielmente as cteusulas e condi$6es estipuladas por for$a deste instrumento;
10.2 - Proceder o pagamento devido, no prazo e condi?6es estabelecidos, respeitadas, inclusive as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizagSes moneterias, estas nas hipdteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obrigagfies;
10.3 - Certificar, tempestivamente, se os servigos a serem executados obedecem as condigdes
contratuais estipuladas;
10.4 - Oferecer a Contratada todas as informagSes e condigoes indispens£veis ao pleno e
desembarago cumprimento da prestag£o a ela contratualmente imposta.
11. DAS OBRIGAC&ES DA CONTRATADA.
11.1- Observar fielmente as cteusulas e condigOes estipuladas por forga deste instrumento.
k

11.2. £ de inteira responsabilidade da Contratada a execugao dos servigos objeto deste contrato, nao podendo ela eximir-se, ainda que parcialmente, sendo ainda de sua responsabilidade, toda m§o-deobra necess&ria a execugao dos trabalhos, utilizando pessoaj selecionado e habilitado, al6m de
material necessario a efetivagSo dos servigos;
11.3. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdencjarios, impostos federais, estaduais e
municipals, serSo de responsabilidade da empresa vencedora.
11.4. Obriga-se a Contratada a fornecer a Contratante, mensalmente e ate o quinto dia de cada mes,
relagSo nominal de todos os seus empregados, bem como cbpias reprogteficas, devidamente
autenticados dos comprovantes de quitagdo de todas as obrigagdes socials.
11.5. Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do contrato.
11.6. Durante a vigShcia deste contrato, a Contratada garante o perfeito funcionamento dos servigos
aqui contratados e se compromete a eliminar eventuais erros, sem 6nus para a Contratante.
12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1. Criterio: Sera considerado vencedora a licitante que apresentar o menor “valor", atendendo
assim, ao criterio do” menor prego global”, fazendo-se a classificagSo dos demais em ordem
crescente e considerando o multiplicador proposto.
12.2. As propostas das licitantes habilitados serao anaiisadas, avafiadas e classificadas pela ordem
crescente dos valores ofertados, adjudicando o objeto para o licitante classificado em 1° lugar, pelo
criterio do menor prego global.
12.3. A CPL fate a conferencia dos valores ofertados e desclassificate qualquer proposta que contiver
pregos simbblicos, irrisdrios ou de valor zero, ou que sejam considerados inaceiteveis e incompativeis
com a estimativa de custo da contratag§o, tomando-se como refetencia o orgamentq estimado para o
objeto da licitag§o.
12.4. Seteo desclassificadas, tambdm, as propostas manifestamente inexequfveis, em consonSncia
com o quanto contido no art. 48 da Lei n° 8.666/93.
12.5. Havendo empate entre as propostas, o criterio de desempate sete exclusivamente o sorteio.
13. FISCALIZACAO DOS SERVIQOS
13.1. Todos os servigos objeto desta licitagSo serao fiscalizados pela Prefeitura, atravds de prepostos
credenciados junto a empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre acesso aos
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locals de sen/ipos e tudo facilitar para que a fiscaliza?£o possa exercer integralmente a sua fungSo e
com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos services contratados.
13.2. As comunicagoes entre a fiscaliza$3o e a prestadora dos servigos ser§o sempre por escrito.
Quando por necessidade ou conveni§ncia do servigo, houver entendimentos verbals, estes serSo
confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias ap6s os mesmos.
13.3. A fiscalizagao poder£ aplicar sang6es e multas a prestadora dos servigos, nos termos deste
edital, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentagSo da contratada.
13.4. Se a qualquer tempo, a fiscalizagSo da prefeitura observar que os metodos de trabalho da
empresa sao ineficientes ou inadequados a execugSo dos servigos, a seguranga dos trabalhos, ou do
publico e/ou o ritmo requerido para a realizagao dos trabalhos, podera exigir que a empresa aumente
sua seguranga, eficiancia e qualidade de modo a assegurar o cumprimento dos servigos. Ainda que
ocorra caso fortuito ou de forga maior ou qualquer outro motive alheio ao controle da Prefeitura, a
Fiscalizagdo podera exigir que a contratada intensifique a execugao dos trabalhos, inclusive em
horario extraordinary, a fim de garantir a conclusao dos servigos no prazo preestabelecido.
13.5. A fiscalizagao da Prefeitura n3o diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela
qualidade e correta execugSo dos servigos.
13.6. As observagdes, ordens e instrugdes da fiscalizagSo ser§o, obrigatoriamente, registradas no
“diario dos servigos”, no qual a contratada fara, tamb3m, o registro de todas as ocorr§ncias
verificadas durante a execugao dos trabalhos.
14. DA ADJUDICAQAO E CONTRATAQAO
14.1. Decorridos os prazos legais a CPL, ap6s julgamento, adjudicara o objeto ao licitante vencedor classificado em 1° lugar, encaminhando relatOrio para a autoridade competente, para fins de
homologagSo.
14.2. Em havendo homologagSo do procedimento licitatbrio pela autoridade superior, o adjudicatario
da presente licitagSo sera convocado, para, no prazo maximo de 10 (dez) dias, assinar o respective
contrato e dar inicio a execugao dos servigos.
14.3. O prazo da convocagfio podera ser prorrogado, a critario da Administrag3o, apenas uma vez e
por igual periodo, quanto solicitado durante o seu transcurso, pela parte, desde que provada a
refevancia do pedido.
14.4. £ facultado a AdministragSo, quando a licitante vencedora do certame, em sendo convocada
nao assinar o contrato ou nao aceitar o instrumento equivalents, no prazo e condigdes estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos ou revogar a
licitagSo.
14.5. A recusa do adjudicatbrio em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando 3s penalidades previstas na legislagSo.
r
14.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocagao para a
contratagdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos, em consonSncia com o
quanto contido no art. 64 § 3°, da Lei 8.666/93.
15. RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. Os recebimentos “PROVISORIO” e “DEFINITIVO” serdo efetuados em conson3ncia com o
quanto estatuido nos Arts. 73 e 74 da Lei n° 8.666/93.
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16. PAGAMENTO
16.1.1. As faturas serao apresentadas em duas vias, cobrindo os servipos executados e contados
pela fiscalizapSo.
16.1.2. Os pagamentos serSo efetuados ap6s 05 (cinco) dias uteis contados da data de libera9ao das
faturas, que dever§o ser conferidas e aprovadas pela fiscaliza^So.
15.1.3. O pagamento, pela AdministragSo, das parcelas referentes ao contrato, flea condicionado £
apresentag§o, junto a cada fatura dos comprovantes de recolhimento das contribuipoes devidas aos
drgaos competentes de assistencia e previdSncia social, cujo vencimento, estabelecidos em lei, tenha
ocorrido no m§s anterior a apresenta?3o da respectiva fatura.
16.2. A Prefeitura poder£ deduzir nas faturas:
a) Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizapSo;
b) O valor dos prejufzos causados pela contratada, em decorr§ncia da execute do objeto.
16.3. A Prefeitura n§o estate sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas n£o forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
seteo acrescidos da importencia resultante da aplicagao do indice estabelecido pelo Governo
Federal, se houver correspondente ao periodo entre a data do vencimento e da data do efetivo
pagamento, para efeito de corregao.
17. DADOTAQAO
17.L Os servigos objeto desta licitag3o seteo custeados por conta da DOTAQAO ORQAMENTARIA
de 2020.
'
18. DAS PENALIDADES E RESCISAO
18.1. Pelo nao atendimento ou inobsentencia de exig£ncias ou recomendagdes da fiscalizagao da
Prefeitura, a prestadora dos servigos ficate sujeita £s seguintes penalidades, que seteo aplicadas,
cumuladas ou isoladamente:
a) 0,7% (sete d6cimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira vez, por dia de
atraso, no atendimento de exigdneia ou recomendagdo ditada pela fiscalizagao.
b) 0,15% (quinze d6cimos por cento) do valor , do faturamento minimo mensal, quando da
reincidSncia generica ou especifica, por dia de atraso, no atendimento de exig§ncia ou recomendagSo
da fiscalizagao.
18.1.1. A multa sete aplicada automaticamente e cobrada por ocasiao do pagamento da respectiva
fatura.
18.2. Rescisao: Podete ser rescindido, a criterio da Prefeitura, independentemente de: notificagao ou
interpelagao judicial ou extra-judicial e sem que assists a prestadora dos servigos direito a qualquer
ressarcimento ou indenizagao, nos seguintes casos:
a) Inadimplemento, pela contratada, de qualquer clausula contratual, especialmente inobservancia
das especificagoes tecmcas recomendadas e das normas e regulamentos aplicaveis.
b) Interrupgao dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizagao da Prefeitura;
c) Se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, nao tivererri sido atendidas as exigSncias e
recomendagSes da fiscalizagao, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas neste item;
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d) Se, decorridos mais de 10 (dez) dias, n§o forem atendidas as exigencies e recomendagdes da
fiscalizag§o, em caso de reincidencia especifica ou genGrica, a menos que a Prefeitura prefira aplicar
as multas previstas neste item;
e) Fal&ncia, liquidagao judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servigos, requeridas
ou decretadas;
f) Superveniente incapacidade tecnica ou financeira da prestadora dos servigos, devidamente
comprovadas;
g) Sublocag§o, cessao ou transferencia, total ou parcial do objeto a serem executados, sem a previa
autorizag§o ou concordSncia por escrito da Prefeitura.
h) Se a contratada der causa a aplicagao de multa que, acumuladas, ultrapasse a 10% (dez por
cento) do valor global do contrato.
18.2.1. Declarada a rescisdo, a empresa ter£ direito ao pagamento dos servigos j£ executados e
aceitos pela fiscalizagSo. Da quantia apurada ser£ abatida, a titulo de multa, uma importSncia
equivalente a 20% (vinte por cento), independentemente do pagamento das multas anteriormente
impostas pela fiscalizagSo, que serSo igualmente abatidas do pagamento final.
.*
18.2.2. O contrato poderS ser rescindido pela prestadora dos servigos no caso de atraso do
pagamento das faturas apresentadas, por prazo superior a 50 (cinquenta) dias, contados do
vencimento das faturas.
18.2.3. PoderS ainda o contrato ser rescindido por conveniencia das partes, desde que informada a
outra por escrito com antecedSncia minima de 30 dias, a contar da data do recebimento da
correspondSncia.
19. RECURSOS RELATIVOS A LICITAQAO
19.1. ImpugnagSes ao edital: efetuada por licitante, serS admitida ate o 2° dia .util que anteceder a
abertura dos envelopes. Findo este prazo, sem protesto, entende-se que o seu conteudo e exigencies
foram aceitos pelos participantes da HcitagSo.
19.2. Das decisdes proferidas pela CPL, caberS o recurso para a autoridade que a designou, que
deverS ser formulado em petigSo assinada pelo representante legal da licitante ou procurador
devidamente habilitado.
19.3 Os recursos seteo interpostos por escrito, perante a CorpissSo, registrando-se a data de sua
entrega mediante protocolo, devendo serentregue, obrigatoriamente, no departamerito de licitagdes e
contratos da Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro, site 3 Praga Largo da Liberdade, s/n - Rafael
Jambeiro-Ba.
19. 4. Os recursos interpostos fora do prazo nao ser3o conhecidos.
19.5. £ facultado a qualquer licitante formular impugnagSo ou protesto por escrito, relativamente a
outro licitante ou no transcurso da licitagdo, para que constem da ata dos trabalhos.
19.6. Na contagem dos prazos, excluir-se-3 o dia do inicio e incluir-se-3 o dia do vencimento.
19.7. Dos atos relatives a esta licitagao cabe os recursos previstos em Lei, tendo efeito suspensive os
relativos aos atos de habilitagSo, inabilitagSo, classificagao ou desclassificagdo e de adjudicagSo.
20. REVOGAQAO - AN U LAC AO
20.1 - A revogag3o da licitagSo somente podete se dar por razoes de interesse pOblico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado.
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20.2 - O desfazimento do processo licitatdrio (revoga?§o ou anula?§o) s6 pode se dar mediante o
contraditdrio e a ampla defesa.
21. DISPOSICOES GERAIS
21.1- Os proponentes assumem todos os custos de preparagao e apresenta?§o de sua proposta e a
Administragao nSo ser6 em nenhum caso, respons£vel por estes custos independentemente da
condug3o ou do resultado do processo licitatdrio.
21.2 - N§o serSo admitidas propostas ou documentasSo enviadas por via postal, fax, e-mail. S6 serao
aceitas as propostas e documentagao entregues na data, hordrio e local previstos no item 5 deste
Edital.
21.3 - Ser£ obrigatdria a presenga do licitante ou de seu representante legal, por si ou procurador
legalmente construldo para este fim especifico, em todas as sessdes desta licitagao. Mesmo que este
venha a ser descredenciado.
21.4-0 presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, far§o parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrigao.
21.5 - Sera facultada a Comissao de Licitagdes, ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao
a promogao de diliggncia destinada a esclarecer ou completar a mstrugao do processo, vedada a _
inclusao posterior de documentos ou informagdo que deveria constar no ato de sessao publica.
21.6- Ficara assegurado a AdministragSo o direito de no interesse da mesma, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Certame, dando ciSncia aos participantes, n forma
da legislagdo vigente.
1
21.7 - Ap6s a homologagSo do procedimento do Certame e dp seu resultado, o licitante vencedor,
sera convocado, por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) diaS uteis, retirar, assinar e devolver o
instrument© contratual na forma da minuta apresentada no Anexo VIII, adaptado a proposta
vencedora.
21.8 - Os proponentes s£o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.
21.9 - Ap6s apresentag§o da proposta, n§o cabera desistencia, salvo por motive justo decorrente de
fato superveniente e aceito peia Comissao.
21.10 - N§o havendo expedient© ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizag§o
do certame na data marcada, a sess§o sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequent©, no horario e local aqui estabelecido, desde que nao haja comunicagSo da Comissao em
contrario.
21.11 - Na cohtagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e se incluira o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expedients normal
na Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro.
21.12-0 desatendimento de exig§ncias formais nao implicara no afastamento do licitante, desde
que seja possivel a aferigao da sua qualificapao e a exata compreensao da sua proposta, durante a
realizagao da sessao publica do referido certame.
21.13 - As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do futuro contrato.
21.14 - Qualquer pedido de esclarecimento em relagao a eventuais duvidas na interpretagao do
presente Edital e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, a Comissao Permanent© de

j

mwi

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO
Largo da Liberdade, s/n, Rafael Jambeiro/BA - CEP 44.520-000
FONE: (75) 3680-2122 / FAX: (75) 3680-2141
CNPJ: 13.195.862/0001-69

Licitagdes, ou por meio do Fax (075) 3680-2122, at£ dois dias uteis antes da data de abertura do
Certame, no hor^rio das 07:00 h iis 13:00h.
21.15 - A homologa?§o do resultado desta licitag^o n§o gerar£ direito d contrata^So do vencedor.
21.16- Integra o presente edital para todos os efeitos de direito, os seguintes anexos:
Anexo I - Planilha de Proposta de Pre?os;
Anexo II - DeclaragSo de nao emprego a Menor de Idade;
Anexo III - Declarag3o de inexist&ncia de fatos impeditivos de habilitagao e contratagao;
Anexo IV - Minuta do Contrato;
21.17- Os casos omissos ser§o resolvidos pela Comiss§o Permanente de LicitagSo, que se valerS
dos dispositivos legais inerentes d licitagao e os se.us principles.
Rafael Jambeiro/BA, 10 de Setembro de 2020.

ARL kNA DE DMA GOMES
Presidente aa CPL.

Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro.
LICITAQAO N° 011/2020-C.C N° CC011/2020
O Edital da licitagdo acima mendionada foi
devidamente analisado e aprovado com
observancia as exigencias legais constantes da
Lei Federal 8666/1993..
Rafael Jambeiro*BA, 10 de Setembro de 2020.

Maiana Brito Souza de Jesus
OAB/BA n9 28091
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA

i
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ANEXO II

DECLARAQAO DE NAO EMPREGOS DE MENOR
inscrito no
____________ (nome da empresa)_________________
(nome do
CNPJ n° __________ ,, por interm^dio de seu representante legal o (a) Sr.
portador
(a)
da
Carteira
de
Identidade
n°
representante
legal). ____
___________________________
DECLARA, para fins do disposto
______ edo CPF n°
no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que n3o emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condigSo de aprendiz. ■
(ObservagSo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Local e data,

de

de 2020.

Nome da Empresa
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs.: Esta Declara$3o deverd ser inserida no envelope de Documentos de Habi!itag3o.

i ■
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES

______ (Nome da Empresa), com cadastro no Ministerio da
Fazenda, sob o numero
___ (CNPJ), sito a
(enderepo
Declara, sob as penas da iei, que at6 a presente data
complete) ____________
inexistem fatos impeditivos para habilitaqSo e contratapao com a administrapao publica, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Local

de

de 2020.
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ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
-ESTADO DA BAHIAMINUTA DO CONTRATO N°
Contrato que entre si fazem, de um lado, o MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO, pessoa juridica de
direito pCiblico interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.195.862/0001-69, com sede na Pra?a Largo
da Liberdade, s/n, centro, Rafael Jambeiro-Ba, representada pelo Exm° Sr. Marinalvo Fernandes
outro
lado,
do
CONTRATANTE
e
denominada
doravante
Serra,
n°
estabelecida na
________
inscrita
no
Cidade___________
Bairro
CNPJ/MF sob n° __________________ atrav6s do seu representante legal, denominada
CONTRATADA, observada a Licitagao n° 006/2020 e CARTA CONVITE n° CC011/2020, mediante
as clausulas e conduces seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 - Constitui objeto do presente contrato:..................................
CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO DE EXECUgAO DO OBJETO
2.1 - A CONTRATADA se obriga a executar os servigos constantes na clausula primeira no prazo de ,
) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
(
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREQO E FORMA DE PAGAMENTO
3.1-0 prego total a ser pago a Contratada e de at6: R$ _
observada a seguinte forma de pagamento:
a) As faturas serao apresentadas em duas vias, cobrindo os servlgos executados e contados pela
fiscaiizagSo.
b) Os pagamentos serSo efetuados apos 05 (cinco) dias uteis contados da data de liberag§o das
faturas, que dever§o ser conferidas e aprovadas pela fiscalizag§o, ficando certo e ajustado que as
parcelas mencionadas somente serao liberadas apds a apresentagSo, pela Contratada, dos
documentos referidos no item 6.3 deste instrumento contratual.
3.2 - A Prefeitura poderci deduzir nas faturas:
a)

Os valores das multas porventura aplicadas pela fiscalizagSo;

b)

o valor dos prejufzos causados pela Contratada, em decorr§ncia da execugdo do objeto.
i •.

c) a garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada fatura, quando a contratante optar por
esta modalidade.
3.3 - A Prefeitura n3o estara sujeita a qualquer penalidade por atraso do pagamento. No entanto,
sempre que as faturas n3o forem liquidadas nas datas de vencimento estabelecidas, seus valores
serSo acrescidos da importdncia resultante da apiicagdo do fndice estabelecido pelo Govemo
Federal, se houver, correspondents ao perlodo entre a data do vencimento e a data do efetivo
pagamento, para efeito de corregio.
3.4 - O prego acordado compreende todos os custos da execug§o, diretos ou indiretos, inclusive os
relacionados a mobilizag3o de m§o-de-obra e materials necesscirio a efetivagSo dos servigos.'
3.5 - O edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, far§o parte integrants do
Contrato, independentemente de transcrigao.
CLAUSULA QUARTA - RECURSOS FINANCEIROS
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4.1 - As despesas decorrentes da execus3o deste contrato correr§o por conta da Dota?ao
Or^amentaria de 2020.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE
5.1 - Observar fielmente as cteusulas e condi96es estipuladas por forga deste instrumento;
5.2 - Proceder o pagamento devido, no prazo e condi^Ses estabelecidos, respeitadas, inclusive as
normas pertinentes a reajustamentos e atualizapfies moneterias, estas nas hipbteses de eventuais
atrasos no adimplemento das obrigap&es;
5.3 - Certificar, tempestivamente, se os servigos a serem executados obedecem as condigSes
contratuais estipuladas:
5.4 - Oferecer a Contratada todas as informagoes e condigSes indispens£veis ao pleno e
desembarago cumprimento da prestag§o a ela contratualmente imposta.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
6.1 - Observar fielmente as cteusulas e condigSes estipuladas por forga deste instrumento.
6.2 - £ de inteira responsabilidade da Contratada a execugao dbs servigos objeto deste contrato, ndo
podendo ela eximir-se, ainda que parcialmente, sendo ainda de sua responsabilidade, toda mao-deobra necessana a execugao dos trabalhos, utilizando pessoal selecionado e habilitado, al6m de
material necessdrio a efetivag3o dos servigos;
6.3. Todas as despesas com encargos trabalhistas e previdenci£rios, impostos federais, estaduais e
municipais, serao de responsabilidade da empresa vencedora.
6.4 - Obriga-se a Contratada a fornecer a Contratante, mensalmente e ate o quinto dia de cada mes,
relagSo nominal de todos os seus empregados, bem como c6pias reprogteficas, devidamente
autenticados dos comprovantes de quitagao de todas as obrigagdes sociais.
6.5 - Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceirps, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do contrato.
6.6 - Durante a vigencia deste contrato, a Contratada garante o perfeito funcionamento dos servigos
aqui contratados e se compromete a eliminar eventuais erros, sem 6nus para a Contratante.
CLAUSULA SETIMA - PARALISAQdES
7.1 - A Contratada responded por todos os danos e prejufzos decorrentes de paralisagoes e atrasos
na execug§o do objeto do presente contrato, exceto os decorrentes de forga maior ou de ordem
expressa da Contratante.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1-0 descumprimento das condigdes ora ajustadas, que impliquem mexecugao total ou parcial
deste instrumento, ensejar-lhe-S, conforme o caso, rescisSo administrativa, amigavel ou judicial,
observadas as situagoes tipicas, as condutas, as cautelas, as conseqitencias e os direitos
assegurados a Administrag§o, conforme a legislagao aplic^vel.
8.2 - Rescisao: Podete ser rescindido, a criterio da Prefeitura, independentemente de notificag§o ou
interpelagao judicial ou extra-judicial e sem que assists a prestadora dos servigos direto a qualquer
ressarcimento ou indenizagdo, nos seguintes casos:
a) inadimplemento. pela Contratada, de qualquer cldusula contratual, especialmente inobservdncia
das especificagoes tecnicas recomendadas e das normas e regulamentos aplic£veis;
b) interrupgao dos trabalhos sem justificativa aceita pela fiscalizagao da Prefeitura;
b
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c) se, decorridos mais de 15 (quinze) dias, n§o tiverem sido atendidas as exig§ncias e
recomenda?6es da fiscalizag^o, a menos que a Prefeitura prefira aplicar multas previstas neste
contrato;
d) se decorridos mais de 10 (dez) dias, nao forem atendidas as exigencias e recomenda^des da
fiscalizapao, em caso de reincidincia especifica ou generica, a menos que a Prefeitura prefira aplicar
as multas previstas neste contrato;
e) falencia, liquidagao judicial ou extrajudicial ou concordata da prestadora dos servigos, requeridas
ou decretadas;
f) superveniente incapacidade tdcnica ou financeira da prestadora dos servigos, devidamente
comprovadas;
g) sublocagao, cessao ou transfer€ncia, total ou parcial do objeto a serem executados, sem a prdvia
autorizag3o ou concordancia por escrito da Prefeitura;
■
h) se a Contratada der causa a aplicagSo de multa que, acumuladas, ultrapasse 10% (dez por cento)
do valor global do contrato.
8.2.1 - Declarada a rescisao, a empresa tera direito ao pagamento dos servigos jd executados e
aceitos pela fiscalizagao. Da quantia apurada ser£ abatida, a tltulo de multa, uma importancia
equivalents a 20 (vinte por cento), independents do pagamento das multas anteriormente impostas
pela fiscalizagao, que ser3o igualmente abatidas do pagamento final.
8.2.2 - O contrato poder3 ser rescindido pela prestadora dos servigos no caso de atraso do
pagamento das faturas apresentadas, por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados do
vencimento das faturas.
8.2.3 - Poder3 ainda o contrato ser rescindido por conveniencia das partes, desde que informada a
outra por escrito com antecedSncia minima de 30 dias, a contar da data do recebimento da
correspondfencia.
CLAUSULA NONA - DAS MULTAS
9.1 - Pelo nao atendimento ou inobservSncia de exig§ncias ou recomendagdes da fiscalizagao da
Prefeitura, a prestadora dos servigos ficare sujeitas as seguintes penalidades, que serSo aplicadas,
cumuladas ou isoladamente;
a) 0,7% (sete d6cimos por cento) do valor do faturamento minimo mensal na primeira vez, por dia de
atraso no atendimento de exiggncia ou recomendagSo ditada pela fiscalizagdo.
b) 0,15% (quinze d£cimos por cento)’do valor do faturamento minimo mensal, quando da reincidSncia
generica ou especifica, por dia de atraso no atendimento de exigSncia ou recomendag§o da
fiscalizagSo.
9.1.1 - A multa ser3 aplicada automaticamente e cobrada por bcasiSo do pagamento da respectiva
fatura.
CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZAQAO DOS SERVIGOS
10.1 - Todos bs servigos objeto deste contrato ser§o fiscalizados pela Prefeitura, atravSs de
prepostos credenciados junto a Empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos livre
acesso aos locais de servigos e tudo facilitar para que a fiscalizagao possa exercer integralmente a
sua funpeio e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos servigos contratados.
10.2 - As comunicagbes entre a fiscalizagao e a prestadora dos servigos serSo sempre por escrito.
Quando por necessidade ou conveniencia do servigo, houver entendimentos verbais, estes serSo
confirmados por escrito dentro do prazo de 02 (dois) dias ap6s os mesmos.
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10.3 - A fiscalizagao podera aplicar san?6es e multas a prestadora dos servigos, nos termos deste
contrato, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentagSo da Contratada.
10.4 - Se a qualquer tempo, a fiscalizag§o da Prefeitura observar que os matodos de trabalho da
empresa sSo ineficientes ou inadequados a perfeita execugSo dos servigos, a seguranga dos
trabalhos, ou do publico e/ou ao ritmo requerido para a realizagao dos trabalhos, poderS exigir que a
empresa aumente sua seguranga, efici£ncia e qualidade de modo a assegurar o cumprimento dos
servigos. Ainda que ocorra caso fortuito ou de uma forga maior ou qualquer outro motive alheio ao
controle da Prefeitura, a fiscalizagio podera exigir que a Contratada intensifique a execug§o dos
trabalhos, inclusive em hor£rio extraordin£rio, a fim de garantir a conclusSo dos servigos no prazo
preestabelecido.
10.5 - A fiscalizagSo da Prefeitura n§o diminui nem exclui a responsabilidade da Contratada pela
qualidade e correta execugao dos servigos.
10.6 - As observagoes, ordens e instrugfies da fiscalizagSo ser§o, obrigatoriamente, registradas no
“DIARIO DOS SERVIQOS”, no qual a Contratada far£ tamb6m o registro de todas as ocorrfencias
verificadas durante a execugao dos trabalhos.
CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - DA GARANTjA CONTRATUAL
11.1 - A licitante vencedora ficard obrigada a prestar, na assinatura do contrato, uma garantia de 5%
(cinco por cento) calculados sobre o valor mSximo.previsto no contrato ou autorizar a Prefeitura a
reter de cada medigSo o percentual de 5% (cinco por cento), conforms preceitua o art. 56 da Lei n°
8.666/93.
CLAUSULA DECIMA- SEGUNDA - DAS DISPOSIG<DES FINAIS.
12.1 - Os tributes que sejam devidos em decorrencia direta ou indireta da execugao dos servigos,
serao da exclusiva responsabilidade da Contratada.
12.2 - Aos casos omissos sera aplicada a Lei n° 8.666/93, no que couber.
12.3. Podera o contrato ser prorrogado, observado, para tanto, a legislagao aplicdvel.
CLAUSULA DECIMA - TERCEIRA - FORO
13.1 - £ eleito o foro da Comarca de Castro Alves - BA, para conhecer e decidir quanto aos litigios
que possam decorrer da execugao deste contrato.
E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (tr§s) vias, para um s6
efeito legal, juntamente com duas testemunhas adiante nomeadas, maiores, idoneas e capazes,
sendo uma via para a Contratada, uma para a Contratante e uma para o Registro Legal.
Rafael Jambeiro,

de

CONTRATANTE

CONTRATADA
Testemunhas:

de 2020.

Grupo de Servigo
ESPECIFICAQAO DE SERVIQO

PAVIMENTAQAO
LOCAIS: DIVERSAS
COMUNIDADES DO

01

PAVIMENTACAO E CONSTRU^AO
DE CAL^ADAS

MUNICfPIO
Prefeitura Municipal de
Rafael Jambeiro

Area

3.212,00 m2

1. OBJETIVO
Esta especificagao de servigo, pavimentagao em paralelo, com confecgoes de
passeio ajudando na mobilidade de pessoas e veiculos. Essas bbras, alem de
dar uma nova imagem para o municipio, levam mais Jnfraestrutura,
desenvolvimento e qualidade de vida para a populagao das comunidades que
abrange mais de 300 familias. Com certeza, os moradores das localidades
contempladas vao dar urn fim ao convivio diario com a poeira e a lama na
frente de casa.
2. GENERALIDADES
Para o fim desta especificagao, define-se como, paralelo como sendo a
pavimentagao em colchao de areia com pedras assentadas. Como tambem,
esse projeto contempla pavimentagao dos passeios em concrete, guias de
meio fio e sinalizagao vertical em placas, ajustando-se para melhorar a
•

mobilidade urbana de pessoas e veiculos.

?

3. MATERIAIS
EXECUQAO DE PAVIMENTO EM PISO PARALELEPIPEDO, PAVIMENTO
EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAQO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Devem ainda apresentar as seguintes caractensticas:
- Resistencia do rejunte: 15 MPA;
- Peso especifico da massa: 1750 kg/m3

- Resistencia a compressao simples: 1.000kg/cm2
- Absorfao de agua apos 48 boras de imersao: 0,5%, em peso.
Os paralelos devem ser aparelhados de modo que suas faces apresentem uma forma
retangular. A face superior ou de uso deve apresentar uma superficie razoavelmente
plana e com as arestas retilfneas.
As faces laterais nao poderao apresentar convexidades ou saliencias que induzam as
juntas maiores que 1,5cm. O aparelhamento e a classifica9ao por fiadas dos
paralelepipedos devem ser de tal forma que no assentamento, as juntas nao excedam a
1,5cm na superficie.
As dimensoes dos paralelepipedos devem estar compreendidas dentro dos seguintes
limites:
- Comprimento: 35cm;
- Largura: 12 a 15cm;
- Altura: 11 a 14cm.

A areia para a base deve ser de rio ou de depositos naturals, e constituida de particulas
limpas, duras, duraveis e isentas de materias organicas. De acordo com a seguinte
granulometria:

;.i

ASTM

MM

% PASSANDO EM PESO

N<>4

4,8

100

N9200

0,074

5-15

O cimento Portland para o rejuntamento deve obedecer as normas especificas da ABNT.
pavimentaqAo

meio fio de concrete pre-moldado 12x30 sobre base de concrete simples e
rejuntado com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

4.0 GUIAS DE MEIO FIO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AFJJ6/2016

Sao limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas ruas, tern a fimgao de proteger as
bordas da pista dos efeitos da erosao causada pelo escoamento das aguas precipitadas,
que tendem a verter neste sentido devido a declividade transversal. Desta forma os
meios-flos tem a fungao de interceptar este fluxo, conduzindo os defluvios para pontos
previamente escolhidos para langaniento.
Sao dispositivos com a fungao de limitar a area da plataforma dos terrenes marginals,
principalmente em segmentos onde se toma necessaria a orientagao do trafego como:
canteiros centrais, intersegdes, obras de arte e outros pontos singulares, cumprindo desta
forma importante fungao de seguranga, alem de orientar a drenagem superficial.
Para efeito desta especificagao, nao sera feita distingao entre meios-fios e guias, sendo
considerados os seguintes servigos:
j

Assentamento de meios-fios pre-moldados de concreto ou graniticos;
Execugao de meios-fios de concreto, continuos, isolados ou fundidos juntamente 'com a
saijeta, com forma deslizante e mecanicamente.

i.

5.0 SINALIZACAO
Sinalizagao permanente vertical, com placas de ago (60x60 cm) com poste
de madeira 3,50 m fixado com base de concrete 40x40x50 cm.
Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificagao de logradouros.
Todas as fases da execugao serao feitas conforme todas as especificagoes das
normas tecnicas.Uma placa de identificagao da obra, contendo todos os dados
da empresa, responsavel tecnico, valor do empreendimento, placa padrao da
CAIXA e PREFEITURA.
Placas esmaltadas duas faces para identificagao das ruas, fixadas e travadas
com madeiras compensadas na vertical e parafusadas, (1=3,10m. A placa de
obra sera no padrao do governo Federal tanianho de 2x3 m em chapa de ago
galvanizada pintadas conformes padrao do programa em execugao.

6.0MEIO AMBIENTE
Os cuidados a serem observados visando a preservagao do meio ambiente, no
decorrer das operagoes destinadas a execugao de pavimento com utilizagao de
paralelepipedos sao:
6.1 Na exploragao das ocorrencias de materiais:
a) Atendimento as recomendagoes preconizadas na especificagao DERBA-EST-04/01 Terraplenagem - Emprestimos;
b) A aceitagao dos materiais so deve ser concedida apos a Executante
apresentara licenga ambiental de exploragao dasjazidas, cuja copia deve ser
arquivada junto ao “Livro de Ocorrencias da Obra”;
c) A exploragao das jazidas deve ser planejada de modo a minimizar os danos
inevitaveis e possibilitar a recuperagao ambiental, apos a retirada de todosbs
materiais e equipamentos;
d) Nao provocar queimadas como forma de desmatamento;

:
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e) As estradas de acesso devem seguir as recomendagoes da especificagao
DERBA-EST- 02/01 - Terraplenagem - Caminhos de Servigo;
f) Quando a pedra for adquirida de terceiros, deve ser exigida a documentagao
atestando a regularidade das instalagoes e da operagao da pedreira, junto ao
6rgao competente;
6.2 Na execugao:
a) Deve ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora do corpo
estradal.para evitar danos desnecessarios a vegetagao e interferencias na
drenagem natural;
b) As areas destinadas ao estacionamento e aos servigos de manutengao dos
equipamentos, devem ser localizadas de forma que, resfduos de lubrificantes e,
ou, combustiveis, nao sejam levados ate cursos d’agua.

7.0CONTROLE

,!

7.1 Controls visual da execugao
O pavimento pronto deve ter a forma definida pelos almhamentos, perfis e'
dimensoes e secgao transversal tipo estabelecida em projeto.
Verificagoes:
a) Antes do assentamento: deve haver uma analise preliminar do material
posto na obra quanto a sua aceitabilidade em termo de qualificagao conforme o
item 3 desta especificagao (Materiais);
b) Depois do assentamento: devem ser recusados, mesmo depois do
assentamento, os paralelepipedos que nao preencherem as condigoes desta
Especificagao, devendo a firma Empreiteira providenciar a substituigao dos
mesmos.

8.0 MEDIQAO
Os servigos devem ser medidos na pista, em metro quadrado, pela
determinagao da area efetivamente pavimentada.
9.0 PAGAMENTO

•r#

I

Os servigos executados devem ser pagos, mediante medigao, com base nos
pregos unitarios contratuais, os quais devem representar a compensagao

i-

integral para todas as operagoes, transportes, materiais, perdas, mao de obra,
equipamentos, encargos e eventuais necessaries a completa execugao dos
servigos.
10.0. SEGURANQA
£ de total responsabilidade da empresa a seguranga e integridade fisica dos
seus colaboradores, seguindo rigorosamente as NRs vigentes, fornecendo os
EPCs e os EPIs.

i:

Eng. Civil Crea
ELSON PEREIRA DE OLIVEIRA JGNIOR
CREA:3000019820

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CONTRATACAO de empresa para executar obras de
OBRA: PAVIMENTAQ6ES A PARALELEPIPEDO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO
MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO

ENDEREgO : MUNICfPIO RAFAEL JAMBEIRO

Item

1,0

2,0

3,0

discriminaqAo
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016
PAV1MENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAQO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35
PECAS POR M2)
placa 20x35 em chapa esmaltada para
identificacao de logratiouros
TOTAL
TOTAL ACUMULADO

unid/mes

unid/mes

unid/mes

unid/mes

30/09/2020

30/10/2020

30/11/2020

30/12/2020

10272,00

10272,00

10272,00

71.195,00

71.195,00

81.467,00
81.467,00

TOTAL

%

10272,00

41088,00

12,54%

71.195,00

71.195,00

284780,00

86,92%

31.467,00

81.467,00

83.217,00

162.934,00

244.401,00

327.618,00

1.750,00

1750,00
327.618,00

0,53%

100,00%

Rafael jambeiro/Ba, 21 de setembro de 2020

ELSON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNOR
CREA BA 3000019820

;
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PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL
Municipio

pavimentacAo com paralelo

RAFAEL JAMBEIRO

Local:

PAVIMENTACAO DE RUAS

Meta
i

Data Base SINAPE

Titulo do projeto:

1.0 PAVIMENTAQAQ
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
1.1 RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.
AF 06/2016
PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA
1.2 REJUNTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35
PECAS POR M2)

PLANILHA GERAL
Quatldade
Original
Unid. SINAPE

SINAPE

Gusto Total
Original

Custo Total

m

94263

1.712,00

24,00

41.088,00

41.088,00

m2

72799

4.910,00

58,00

284.780,00

284.780,00

325.868,00

325.868,00

1.750,00

1.750,00

1,750,00

1.750,00

327.618,00

327.618,00

total sub item 1
2.0 sinalizacao
COMPOSI
placa 20x35 em chapa esmaltada
2.1
Unid. CAP 01
para identificacao de logradouros
total sub item 3
TOTAL GERAL

jun/20

7,00

250,00

I
I

I

Elson Pereira de Oliveira JOnior
Eng. Civil Crea 3000019820
- Responsive! Tecnieo

i
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PLANILHA ORQAMENTARIA INDIVIDUAL
Tftulo do prajeto:
PAVIMENTAgAO COM PARALELO
Local: PARAGUAgU
Meta

Data Base SINAPE
jun/20

Municlpio

Rafael Jambeiro
Rua Novo Horizonte
Quatldade
Original
Unid. SINAPE

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total
Atualizado

1.0 PAVIMENTAQAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.
AF 06/2016

m

94263

150,00

24,00

3.600,00

3.600,00

PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
1.2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR
M2)

m2

72799

540,00

58,00

31.320,00

31.320,00

34.920,00

34.920,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1.1

total sub item 1
3.0 sinalizacao
COMPOSI
place 20x35 em chapa esmaltada
3.1
Unid. CAP 01
para identificacao de logradouros
total sub item 3
TOTAL GERAL

1,00 250,00

35.170,00

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820
Responsive! Ticnico

i

PLANILHA ORQAMENTARIA INDIVIDUAL
Tftulo do projeto:
PAVIMENTACAO com
Local: PARAGUAgU

Data Base SINAPE

Wuniclpio
Rua Alagoas
Unld. SINAPE

Meta

1.0 PAVIMENTACAO
GUIA (MEIO-FtO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
1.1 RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.

jun/20

Rafael Jambeiro

paralelo

□uatidade
Original

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total
Atuelizado
I'

m

94263

150,00

24,00

3.600,00

3.600,00

m2

72799

360,00

58,00

20.880,00

20.880,00

24.480,00

24.480,00

250,00

250,00

250,00

250,00

AF 06/2016
PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
1.2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR
M2)

total sub item 1
2.0 sinalizacAo
placa 20x35 em chapa esmaltada
COMPOSI
2.1
Unid. CAP 01
para identificacao de logradouros
total sub item 3

1,00 250,00

24.730,00

TOTAL OERAL

:

J '

Elson Pereira de 'Oliveira Junior
Eng! Civil Crea 3000019820
Responsavel Tecnico

f

1

PLANILHA ORQAMENTARIA INDIVIDUAL
Tftulo do projeto:
PAVtMENTACAO COM PARALELO
Local: PARAGUAQU
Meta

Data Base SINAPE
jun/20

Municfpio

RAFAEL JAMBEIRO
rua Antdnio Dias
Quatidade
Original
Unid. SINAPE

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total

1.0 PAVIMENTAQAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.
AF 06/2016

m

94263

400,00

24,00

9.600,00

9.600,00

PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
1.2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAQO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR
M2)

m2

72799

1.200,00

58,00

69.600,00

69.600,00

79.200,00

79.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.200,00

79.200,00

1.1

total sub item 1

2.0 SINALIZACAO
placa 20x35 em chapa esmaltada
COMPOSI
2.1
Unid. CAP 01
para identificagao de logradouros
total sub item 3
TOTAL GERAL

1,00

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820
Responsive! Tecnico

•t
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PLANILHA ORCAMENTARtA INDIVIDUAL
Data Base SINAPE

Tltulo do projeto:

Municfpio

pavimentacAo com paralelo

RAFAEL JAMBEIRO

Local: PARAGUACU
Meta

PLANILHA GLOBAL
Quatidade
Original
Unid. SINAPE

jun/20

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total

1.0 PAVIMENTACAO

1.1

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.
AF 06/2016

PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
1.2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAQO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR

m

94263

800,00

24,00

19.200,00

19.200,00

ma

72799

2.340,00

58,00

135.720,00

135.720,00

154.920,00

154.920,00

M2)
total sub item 1
2.0 SINALIZACAO
COMPOSI
placa 20x35 em chapa esmaltada
2.1
Unid. CAP 01
para identificacao de logradouros
total sub item 3
TOTAL GERAL

4,00

250,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1 000,00

155.920,00

155.920,00

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820 '
Responsavel Tecnlco

;

PLANILHA ORQAMENTARIA INDIVIDUAL
Tltulo do projeto:
pavimentacAo com paralelo
Mandacaru
Meta

Municfpio

Data Base SINAPE
jun/20

Rafael Jambeiro
CONTINUAgAO DA PAVIMENTAQAO DA PRAQA
Gusto Total
Quatidade
Original
Original
SINAPE
Unid. SINAPE

Gusto Total

1.0

PAVIMENTACAO

1.1

GUIA (MEIO-FIO)
CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA,
11,5 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF 06/2016

m

94263

346,00

24,00

8.304,00

8.304,00

1.2

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

m2

72799

865,00

58,00 50.170,00

50.170,00

58.474,00

58.474,00

250,00

250,00

250,00

250,00

58.724,00

58.724,00

3.0
3.1

total sub item 1
sinalizacAq
placa 20x35 em chapa
COMPOS
esmaltada para
Unid.
IQAO 01
identificagao de
logradouros
total sub item 3

TOTAL GERAL

1,00

250,00

,r .

Elson Pereira de Oliveira Junior.
Eng. Civil Crea 3000019820
Responsavel Tecnlco

PLANILHA ORQAMENTARIA GLOBAL
Tltulo do projeto:
PAVIMENTAgAO COM PARALELO
Local: Mandacarii
Meta

1.0

1.1

1.2

3.0
3.1

RAFAEL JAMBEIRO
PLANILHA GERAL
Quatidade
Original
Unid. SINAPE

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total

PAVIMENTA£AO
GUIA (MEIO-FIO)
CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO
m
94263
RETO COM EXTRUSORA,
11,5 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF 06/2016
PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO
SOBRE COLCHAO DE
AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE
m2
72799
CIMENTO E AREIA NO
TRAQO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35
PECAS POR M2)
total sub item 1
SINALIZACAO
placa 20x35 em chapa
esmaltada para
COMPOS
JQAO 01
identificapao de
Unid.
logradouros
total sub item 3

346,00

24,00

8.304,00

8.304,00

865,00

58,00 50.170,00

50.170,00

58.474,00

58.474,00

250,00

250,00

250,00

250,00

58.724,00

58.724,00

1,00

TOTAL GERAL

t

I

Data Base SINAPE
jun/19

Municipio

250,00

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820
Responsavei Tecnico

PLANILHA ORCAMENTARIA INDIVIDUAL
Rafael Jambeiro
Igreja/psf
Unid. SINAPE

Meta

Data Base SINAPE
_____ jun/20

Municipio

Titulo do projeto:
PAV1WENTACAO COM PARALELO
rua da caja

Quatidade
Original

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total

1.0

PAVIMENTAQAO

1.1

GUIA (MEIO-FIO)
CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA,
11,5 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF 06/2016

m

94263

346,00

24,00

8.304,00

8.304,00

1.2

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

m2

72799

865,00

58,00 50.170,00

50.170,00

58.474,00

58.474,00

250,00

250,00

250,00

250,00|

58.724,00

58.724,00

3.0
3.1

total sub item 1
sinalizacao
placa 20x35 em chapa
esmaltada para
COMPOS
Unid.
identificapao de
IQAO 01
logradouros
total sub Item 3

TOTAL GERAL

1,00

250,00

\.

Elson Pereira de Oliveira Junior ,,
Eng. Civil Crea'30000,19820 '
Responsavel Tecnico

PLANILHA ORQAMENTARIA GLOBAL
Tftulo do projeto:
pavimentacAo com paralelo
rua da caj£
Meta

1.0

1.1

1.2

3.0
3.1

Data Base SINAPE

Municlpio

RAFAEL JAMBEIRO
PLANILHA GERAL
Quatidade
Original
Unid. SINAPE

jun/19

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total

PAVIMENTACAO
GUIA (MEIO-FIO)
CONCRETO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO
m
94263
RETO COM EXTRUSORA,
11,5 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF 06/2016
PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO
SOBRE COLCHAO DE
AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE
m2
72799
CIMENTO E AREIA NO
TRAQO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35
PECAS POR M2)
total sub item 1
SINALIZACAO
placa 20x35 em chapa
COMPOS
esmaltada para
identifica^ao de
IQAO 01
Unid.
logradouros
total sub item 3

346,00

24,00

8.304,00

8.304,00

865,00

58,00 50.170,00

50.170,00

58.474,00

•:
58.474,00

250,00

250,00

250,00

250,00

58.724,00

58.724,00

1,00

TOTAL GERAL

250,00

r

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820
Responsavel Tecnico
;

PLANILHA ORQAMENTARIA INDIVIDUAL
Tftulo do projeto:
PAVIMENTAgAO COM PARALELO
Local: Vargem Pequena
Meta

1.0 PAVIMENTACAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
1.1 RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.
AF 06/2016
PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
1.2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAQO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR
M2)

Municlpio
Rafael Jambeiro
RUA macArio BISPO FIGUEREDO
Quatidade
Original
SINAPE
Unid. SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total

m

94263

220,00

24,00

5.280,00

5.280,00

m2

72799

840,00

58,00

48.720,00

48.720,00

54.000,00

54.000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

54.250,00

54.250,00

total sub item 1
3.0 sinalizacAo
COMPOSI
placa 20x35 em chapa esmaltada
3.1
Unid.
para identificagao de loqradouros
CAO01
total sub item 3
TOTAL GERAL

Data Base SINAPE
jun/20

1,00

250,00

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820
Responsavel Tecnico

PLANILHA ORQAMENTArIA GLOBAL
Titulo do projeto:
pavimentacAo com PARALELO
Local:
Meta

Data Base SINAPE

Municipio

RAFAEL JAMBEIRO
PLANILHA GERAL
Quatidade
Original
Unld. SINAPE

jun/19

SINAPE

Gusto Total
Original

Gusto Total

1.0 PAVIMENTAQAO
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM
BASE X 22 CM ALTURA.
AF 06/2016

m

94263

220,00

24,00

5.280,00

5.280,00

PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
1.2 COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAQO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR
M2)

m2

72799

840,00

58,00

48.720,00

48.720,00

54.000,00

54.000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

54.250,00

54.250,00

1.1

total sub item 1
3.0 sinalizacAo
COMPOSI
placa 20x35 em chapa esmaltada
3.1
para identificacao de logradouros
Unid. CAO01
total sub item 3
TOTAL GERAL

1,00

250,00

Elson Pereira de Oliveira Junior
Eng. Civil Crea 3000019820
Responsive! Tecnico

i

