PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138-2019
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
PREÂMBULO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ,
Estado da Bahia, torna de conhecimento público, mediante autorização constante dos autos do
processo administrativo, que se encontra instaurada a licitação na modalidade de Tomada de
Preços nº 004-2019, do tipo menor preço Global, recebendo propostas e documentos no dia 01 de
agosto de 2019, às 09 horas, com sessão inicial para julgamento dos mesmos marcada para este
mesmo dia e hora, na Sala de Licitações, situada nas dependências da Prefeitura, localizada na
Praça Lourival Pereira Barros, s/n, nesta cidade, tendo por finalidade a habilitação, a qualificação
de empresas e a seleção de proposta.
A). REGÊNCIA LEGAL:

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei federal nº 8.666/93; Lei
Complementar nº 123/06 (toda a legislação com as alterações posteriores).
b). Pressupostos para participação
Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas portadoras do Certificado de
Registro Cadastral – CRC, emitido pela Secretaria de Administração do Município ou que provem
perante a comissão, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, que atendem a
todas as condições exigidas no Edital para habilitação, e que observem, em ambos os casos, as
exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade do
objeto licitado.
c). Documentos passíveis de substituição pelo Extrato do Certificado de Registro:
O Certificado de Registro Cadastral – CRC, estando no prazo de validade, poderá substituir todos
os documentos relativos à habilitação referidos no Item 03 abaixo, exceto os concernentes à
qualificação Técnica. Caso o certificado consigne algum documento vencido, o licitante deverá
apresentar a versão atualizada do referido documento no envelope de habilitação.
d). Participação de Consórcios:
Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas reunidas em consórcio.
1. OBJETO:
Contratação de empresa na área de engenharia, para Construção de Projeto Academia da
saúde, na Praça Paulo Freire, perfazendo um total de 326,19 m², na sede do Município de IbirapuãBA.
2. DOCUMENTOS TÉCNICOS DISPONÍVEIS
Os documentos técnicos constituintes da presente licitação e integrantes deste Edital, com
todos os seus elementos indispensáveis à formalização das propostas pelas empresas interessadas
são:
Anexo I - Disposições específicas;
Anexo II – Modelo de Proposta;
Anexo III – Modelo de Procuração;
Anexo IV – Modelo de Declaração (Proteção ao trabalho do menor);
Anexo V – Minuta do contrato;
Anexo VI – Minuta de Declaração (Fato Superveniente Impeditivo);
Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento ME ou EPP;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Pleno conhecimento;
Anexo IX – Modelo de indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico; Anexo X
– Atestado da visita técnica.
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3. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (arts. 28 e 32).
O Envelope A, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação
econômico-financeira e regularidade fiscal, deverá conter:
a.
Habilitação Jurídica:
Cédula de identidade dos sócios;
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
Anexo III – Declaração (Fato Superveniente Impeditivo);

I.
II.
III.

IV.

V.

b.
I.
II.

Regularidade fiscal e Trabalhista:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

III.
IV.
V.

c.
Qualificação econômico-financeira:
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o
caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das
páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a
Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na
Junta Comercial ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço
Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED (Sistema Público de Escrituração
Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação,
podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro;
Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o item I da qualificação econômico-financeira, não
será exigido, sendo apenas obrigado de apresentar a Declaração Anual, Única Simplificada de
informações sócio econômico e fiscal, de acordo com a legislação vigente;
Certidão negativa de falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
Demonstração de patrimônio líquido no montante mínimo de 10% do valor a ser contratado, o qual será
obtido com base na proposta final apresentada pelo próprio licitante, admitindo-se a atualização do
balanço com base no INPC do IBGE.

I.

II.

III.
IV.

d.
I.

Qualificação Técnica:
Registro ou inscrição da Licitante na entidade profissional competente, qual seja: CREA e/ou CAU
[Art. 30, I]
II.
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou
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mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado
na entidade profissional, juntamente com suas respectivas Certidões de Acervo Técnico. [Art. 30, II].
III.
Declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação, preferencialmente de acordo com o modelo constante do Anexo VIII. [Art. 30, III.
IV.
Anexo X - Atestado de Visita Técnica.
V.

Comprovação do licitante de que possui, em nome da empresa, atestado de
responsabilidade técnica para execução de serviço de características semelhantes às
do objeto desta licitação ou de possuir, em seu quadro, e na data prevista para a
entrega da proposta, detentor de tal atestado, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, que seja detentor de tal atestado.
[Art. 30, §1º]

a. O licitante deverá assinalar no ANEXO IX a opção quanto ao momento de demonstração do
atendimento das exigências relativas às instalações, aparelhamento e pessoal técnico.
b. Na hipótese de declaração de disponibilidade imediata, a verificação será feita na fase de
habilitação.
c. Optando o licitante pela declaração formal de disponibilidade futura, deverá, após a
homologação e adjudicação, fazer prova da efetiva existência das instalações, do
aparelhamento e do pessoal técnico, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos
neste instrumento convocatório, ficando esclarecido que a declaração falsa caracteriza o ilícito
administrativo previsto no art. 95 da Lei federal nº 8.666/93.

Praça Lourival Pereira Barros s/nº Centro, Ibirapuã – Bahia CNPJ 14.210.389/0001-04
Tel.: (73) 3290.2005 / 2332 – e-mail: pmibi@uol.com.br – CEP 45.940-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
d.

A comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à execução
contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b)
Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e)
Termo através do qual o profissional assuma o compromisso de integrar o quadro técnico da
empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.
e. A comprovação de que a licitante possui, em seu quadro, na data prevista para a entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço de
características semelhantes às do objeto desta licitação deverá ser feita através de uma das
seguintes formas: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato
social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma a
responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro
técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.
VI - Certificado de Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica, no Conselho Regional Profissional
Competente a que estiver vinculada, devidamente atualizado.
VII - Atestado de capacidade técnica-profissional emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva
Certidão de Acervo Técnico (CAT), também emitida pela referida entidade, referente aos profissionais
que compõem a equipe técnica da licitante. Inscrição do licitante ou Profissional (com comprovação
de vinculo com a empresa licitante) no Conselho Regional de Administração – CRA, vigente à época
da abertura do certame, na forma do artigo 15 da Lei 4.769/1965 e 1º da Lei nº 6839/80.
VIII - Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s)
profissional (is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referidos no subitem B, por
meio da apresentação de um dos documentos relacionados abaixo:

 Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou
 Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou
 Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do
detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou
 Cópia de Contrato de Prestação de Serviço.
e.
Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei federal nº 8.666/93, deverá ser apresentado declaração quanto ao trabalho do menor,
conforme modelo constante do Anexo IV deste Instrumento.
4. TIPO DE LICITAÇÃO
O tipo de licitação é o de menor preço Global, de acordo com o parágrafo 3º do art. 45 da
Lei 8.666/93 e demais legislação.
5. REGIME DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO (FORMA DE MEDIÇÃO PARA EFEITO DE
PAGAMENTO):
Empreitada por preço Global.
6. PRAZO DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato, a contar da data da sua assinatura, e/ou da subscrição da
Autorização de Prestação de Serviços – APS, será de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019,
admitindo-se a sua prorrogação exclusivamente nos termos do art. 57, §§1º e 2º, da Lei federal nº
8.666/93.
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6.1 A prorrogação do prazo de vigência está condicionada à ocorrência de, ao menos, uma das
hipóteses do art. 57, §1º, da Lei federal nº 8.666/93.
6.2 A prorrogação deverá ser previamente justificada e autorizada pela autoridade competente para
celebrar o ajuste e será realizada através de termo aditivo, antes do termo final do contrato.
7. GARANTIA DO CONTRATO
A empresa vencedora do certame deverá prestar garantia de 5% do valor do contrato,
podendo optar por uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei federal nº
8.666/93, ficando esclarecido que a garantia deverá ter seu valor atualizado nas mesmas
condições do contrato.
8. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
DURANTE O CURSO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, OS PREÇOS SERÃO CORRIGIDOS CONSOANTES AS SEGUINTES
REGRAS:
8.1- OS PREÇOS SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE 12 MESES DA DATA DE
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, APÓS O QUE A CONCESSÃO DE REAJUSTAMENTO, NOS TERMOS DO INC. III DO
ART. 55 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, SERÁ FEITA MEDIANTE A APLICAÇÃO DO INPC/IBGE.
8.2- A REVISÃO DE PREÇOS, NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DEPENDERÁ DE
REQUERIMENTO DA CONTRATADA QUANDO VISAR RECOMPOR O PREÇO QUE SE TORNOU INSUFICIENTE,
INSTRUÍDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO,
DEVENDO SER INSTAURADA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO QUANDO COLIMAR RECOMPOR O PREÇO QUE SE
TORNOU EXCESSIVO.
8.2.1 O REQUERIMENTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEVERÁ SER FORMULADO PELA CONTRATADA NO PRAZO
MÁXIMO DE UM ANO A PARTIR DO FATO QUE A ENSEJOU, SOB PENA DE DECADÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O
ART. 211 DA LEI FEDERAL Nº 10.406/02.

09. IMPEDIMENTOS DA PARTICIPAÇÃO
09.1. Não serão admitidas nesta licitação empresas que estejam suspensas do direito de licitar ou
contratar com a Administração Pública, ou as declaradas inidôneas, na forma dos incisos III e IV do
art. 87 da Lei federal nº 8.666/93.
09.2. Consoante o art. 9º da Lei federal nº 8.666/93, não poderá participar, direta ou indiretamente,
da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: a) o
autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; b) empresa, isoladamente ou em
consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito
a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; c) servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contratante ou responsável pela licitação.
09.2.1. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa na licitação de obra ou
serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão
ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.
09.2.2. O disposto neste item – 09.2 – não impede a licitação ou contratação de obra ou
serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo
preço previamente fixado pela Administração.
09.2.3. Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste item – 09.2, a existência
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre
o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
09.2.4. O disposto no subitem anterior – 09.2.3 – aplica-se aos membros da comissão de
licitação.
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10. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO PROPONENTE
10.1 Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no
processo licitatório.
10.2 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e
posse dos administradores.
10.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo
do ANEXO III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de
quem outorgou os poderes.
10.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.
10.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada.
11. QUANTO À FORMA DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
11.1 Os documentos da habilitação e da proposta de preços deverão estar dispostos
ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais
deverão estar rubricados pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser
identificados no anverso a razão social da empresa, o órgão/entidade e setor licitante, a modalidade
licitatória e o número de ordem, o processo administrativo, o tipo de licitação, a finalidade da
licitação, além da expressão, conforme o caso: Envelope A – Habilitação, ou Envelope B –
Proposta de Preços.
11.2 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
11.3 A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso,
sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada
pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última
hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
11.4 A planilha de preços, por se tratar de elemento com características eminentemente técnica,
deverá ser vistada pelo(s) responsável(is) técnico(s) da licitante, tantos quantos forem as áreas
técnicas envolvidas no orçamento, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
11.5 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.
11.6 Fica marcada a Visita Técnica para os dias 29 de julho de 2019, das 09 às 11 horas. Os
interessados deverão comparecer na Prefeitura Municipal no dia e horário determinado para
conhecimento do local de realização dos serviços, assim, terão acesso ao Anexo X – Atestado de
Visita Técnica.
12. QUANTO AO CONTEUDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS
12.1 Para a habilitação dos interessados na licitação exigir-se-ão, exclusivamente, os documentos
mencionados no Item 3.
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12.2 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
constantes do ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, em consonância com o modelo do
ANEXO II, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos, no número de casas
decimais definido no ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, ficando esclarecido que não serão
admitidas propostas alternativas.
12.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será
levado em conta este último.
12.4 A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela contratada das obrigações.
12.5 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
12.6 A proposta de preços, ainda que não conste expressamente, terá prazo de validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data fixada no PREÂMBULO para início da sessão pública, facultado,
porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior.
12.7 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento
na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o
fizer.
12.8 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem
propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
12.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
do contrato.
12.10 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados.
12.11 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, devendo assinalar sua situação no campo correspondente no Anexo V.
13. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
13.1 FASE INICIAL
13.1.1 A sessão pública de recebimento e a abertura dos envelopes terá início no dia, hora e local
designados no PREÂMBULO, podendo realizar tantas sessões quantas forem necessárias ao
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completo exame dos documentos e propostas, levando em conta seu volume e dando ciência a
todos os licitantes das que designar.
13.1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas serão
realizadas sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão (art. 43, § 1º da Lei federal nº 8.666/93).
13.1.3 O representante da licitante efetuará o seu credenciamento, comprovando que possui os
necessários poderes para a prática dos atos inerentes ao certame.
13.1.4 Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão o Envelope A – Habilitação e
Envelope B - Proposta de Preços que deverá constar a Declaração de Enquadramento ANEXO
VII.
13.1.5 Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
13.1.6 Iniciada a abertura dos envelopes “A” (habilitação), não serão recebidas propostas de
empresas retardatárias e, em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação e
complementação de documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou
modificação das condições ofertadas.
13.1.7 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe
desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes
ou só conhecidos após o julgamento.
13.1.8 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão (art. 43, § 6º da Lei federal nº 8.666/93).
13.1.8.1 Sempre que houver interrupção da sessão, os licitantes deverão ser notificados do dia e
hora em que a sessão terá continuidade.
13.1.8.2 A notificação do dia e hora em que a sessão terá continuidade deverá ser realizada
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes todos os prepostos dos licitantes no ato
em que foi adotada a decisão, caso em que poderá ser feita por comunicação direta aos
interessados, lavrada em ata.
13.2 ABERTURA DOS ENVELOPES
13.2.1 ABERTURA DOS ENVELOPES A – HABILITAÇÃO
13.2.1.1 O presidente da comissão fará, primeiramente, a abertura dos Envelopes A – Habilitação,
e conferirá e examinará os documentos nele contidos, bem como a autenticidade dos mesmos.
13.2.1.2 A empresa que deixar de apresentar a documentação de Habilitação exigida será
inabilitada.
13.2.1.3 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a
inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 deste diploma, devendo ser
realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição fiscal e diferindo-se a
comprovação da regularidade na forma deste edital.
13.2.1.4 A Comissão julgará a habilitação e proclamará as empresas habilitadas na licitação.
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13.2.1.5 O presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra aos participantes para que
registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e
decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
13.2.1.6 Não havendo registro de protesto ou impugnação ou, em havendo, se forem decididos de
imediato, a Comissão prosseguirá no andamento dos trabalhos com a abertura dos envelopes "B"
(Proposta de Preços) das empresas habilitadas desde que haja declaração expressa, consignada
em ata, de renúncia a recurso, ou a apresentação do termo de renúncia de todos os licitantes.
13.2.1.7 Se houver impugnação, e não ocorrendo renúncia a recurso apresentada por todos os
licitantes, permanecerão fechados os envelopes “B” – Propostas de Preços, sendo devidamente
rubricados por todos os presentes para serem posteriormente recolhidos e guardados em poder da
Comissão, até a designação de nova data para a abertura das propostas.
13.2.1.8 Encerrada a fase de habilitação, a Comissão restituirá fechados, aos respectivos
prepostos, os Envelopes "B" das empresas inabilitadas.
13.2.1.9 Após a fase de habilitação, as empresas não poderão retirar as propostas apresentadas.
13.2.1.10 Nos termos do § 3º do art. 48 da Lei federal nº 8.666/93, quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras
propostas escoimadas dos vícios, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para 03
(três) dias úteis.
13.2.2 ABERTURA DOS ENVELOPES B – PROPOSTA DE PREÇOS
13.2.2.1 Concluída a fase de habilitação, o presidente da comissão fará a abertura dos Envelopes
B – Proposta de Preços das empresas habilitadas e verificará a conformidade e compatibilidade de
cada proposta com os requisitos e especificações do instrumento convocatório, com os preços
correntes no mercado ou fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda, com
os constantes do sistema de registro de preços, quando houver, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis.
13.2.2.1.1 Serão desclassificadas as propostas que não contiverem informação que permita
a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou
entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade
da proposta inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução
superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.
13.2.2.1.2 Serão desclassificadas ainda as propostas que não atenderem às condições e
exigências deste Instrumento ou que consignarem valor global superior ao limite
estabelecido ou os fixados pela Administração ou por órgão oficial competente ou, ainda,
com os constantes do sistema de registro de preços.
13.2.2.1.3 Serão também desclassificadas as propostas que consignem preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato.
13.2.2.2 A Comissão julgará e classificará as propostas, de acordo com os critérios de avaliação
constantes deste ato convocatório, franqueando a palavra para que os licitantes registrem em ata
seus protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser apreciados e decididos de
imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise mais apurada.
13.3 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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13.3.1 Será adjudicado o objeto da licitação à empresa habilitada cuja proposta tenha o menor
preço, em conformidade com o tipo de licitação definido no PREÂMBULO, desde que atenda a
todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento às condições deste Instrumento.
13.3.2 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei
complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
13.3.2.1 Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.
13.3.2.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor
valor, exequível, considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto licitado.
13.3.2.3 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não
exercer o direito, ou se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido
idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte subsequente em situação de
empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda às
condições estabelecidas neste edital.
13.3.2.4 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços
iguais, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
13.3.2.5 O disposto neste item 13.1.3.2 somente se aplica quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
13.3.3 Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei federal nº
8.666/93, procedendo-se, sucessivamente, a sorteio em ato público, para o qual os licitantes serão
convocados, vedado qualquer outro critério.
13.3.4 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
14. – VALOR MÁXIMO GLOBAL
14.1 - O valor máximo estabelecido para esta Licitação é de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco
mil reais), conforme média de pesquisa prévia de mercado realizada por essa administração.
15. RECURSOS
O regramento dos recursos observará o disposto na Lei federal nº 8.666/93.
16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 Após classificadas as propostas e concluída a fase de habilitação, a autoridade superior
competente examinará as vantagens da proposta vencedora, em relação aos objetivos de interesse
público colimados pela licitação, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto
contratual ao licitante vencedor, em despacho circunstanciado.
16.2 Quando à licitação acudir apenas um interessado, poderá ser homologada a licitação e com
este celebrado o contrato, desde que esteja comprovado nos autos que o preço proposto é
compatível com o de mercado e sejam satisfeitas todas as exigências legais e regulamentares, bem
como as especificações do ato convocatório.
16.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
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17. CONTRATAÇÃO
17.1 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se
for o caso, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93, podendo solicitar sua
prorrogação uma vez durante o seu transcurso, por igual período, por motivo justo e aceito pela
Administração.
17.1.1 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
17.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime diferenciado da Lei
Complementar nº 123/06 e 147/2014, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de existência
de restrição fiscal, deverão fazer prova da efetiva regularização da documentação no prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data em que declarada vencedora, prorrogável,
por igual período, a critério da Administração Pública.
17.3 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às
microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de
preferência.
17.4 Na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
17.5 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
17.6 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar
o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na
legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem
de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo
à contratação.
17.7 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
17.8 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, na forma do art. 65, §1º da Lei federal nº 8.666/93.
17.9 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
17.10 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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18.1 Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal
nº 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados mediante a medição de acordo
com cronograma físico financeiro apresentado, através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento
de cada parcela.
18.2 As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
18.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, a exemplo de erro na apresentação
da nota fiscal/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, como obrigações financeiras pendentes, decorrentes de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o
CONTRATANTE.
18.4 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
19. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
Visando à manutenção das condições da proposta durante o curso da execução do contrato os
preços serão corrigidos conforme descrito no PREÂMBULO.
20. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
20.1 Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não
eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
20.1.1 A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por responsável
técnico com registro no CREA/BA pela CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu
nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual,
além de assinar e fazer todo objeto, planilha de preços, cronograma físico financeiro, memorial
descritivo, plantas e Disposições Específicas, constantes neste Edital.
20.2 O adimplemento da obrigação contratual por parte da CONTRATADA ocorre com a efetiva
prestação do serviço, a realização da obra, assim como qualquer outro evento contratual cuja
ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança, consoante o art. 40, §3º, da Lei
federal 8.666/93.
20.3 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº 8.666/93,
outros não houverem sido fixados no ANEXO I – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do
órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto
contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
20.4 O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao
limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
20.5 Com a conclusão da etapa do recebimento definitivo, a CONTRATADA estará habilitada a
apresentar as nota(s) fiscal (is)/fatura(s) para pagamento.
21. PENALIDADES
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21.1 A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência
da execução integral do contrato.
21.2 A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo
à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
21.3 Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do
contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município, sem exclusão da responsabilidade criminal
e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
21.4 Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a licitante ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
21.5 As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de
licitar e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
21.6 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar
com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de
rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
21.7 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
21.8 A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
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21.9 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida —, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
21.10 A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
21.11 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
21. RESCISÃO
22.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
22.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
22.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
23. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei federal nº 8.666/93.
24. IMPUGNAÇÕES
24.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou
entidade licitante, o instrumento convocatório por irregularidade na aplicação da Lei federal nº
8.666/93, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação em até 03
(três) dias úteis, nos termos do art. 41, § 1º da Lei federal nº 8.666/93, sem prejuízo da faculdade de
representação ao Tribunal de Contas (art. 113, § 1º da Lei federal nº 8.666/93).
24.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de
preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (art. 41, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
24.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41, § 3º da Lei federal nº
8.666/93).
24.4 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes
(art. 41, § 4º da Lei federal nº 8.666/93).
24.5 Se reconhecida a procedência das impugnações ao instrumento convocatório, a Administração
procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos.
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25.CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa será classificada na seguinte dotação orçamentária:
0601 – Fundo Municipal de Saúde
1033 – Construção da Academia da Saúde
4.4.90.51.00 9123 – Obras e Instalações
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta (art. 43, §
3º da Lei federal nº 8.666/93).
26.2 Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas (art. 21, §4º da Lei federal nº 8.666/93).
26.3 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da
comissão de licitação.
26.4 Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em vigor.
26.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Instrumento prevalecerá o Foro da
Comarca de Ibirapuã, no Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
27. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
poderão ser prestados no local e horário indicados no PREÂMBULO.

Ibirapuã, 15 de julho de 2019.

Geovana Silva Azevedo Correia
Presidente da CPL
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
ANEXO I – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

TERMO DE REFERÊNCIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2019
1. MEMORIAL DESCRITIVO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a
Contratação de empresa na área de engenharia, para Construção de Projeto Academia da saúde,
na Praça Paulo Freire, perfazendo um total de 326,19 m², na sede do Município de Ibirapuã-BA,
como segue:

PROJETO BÁSICO
INFORMAÇÕES GERAIS

Objetivo da obra: Construção Da Academia Intermediária.
Cidade: Ibirapuã – Ba
Local: Praça Paulo Freire, Bairro: Nova Brasília
A praça é palco de vários eventos culturais.
Área: 326,19 m².
APRESENTAÇÃO
O Projeto da Academia da Saúde implantado no Município de Ibirapuã-BA, obedece às orientações
do programa de necessidades, da modalidade intermediária, do Diário Oficial da União.
As Especificações Técnicas a seguir têm o objetivo de nortear a execução dos serviços previstos no
Projeto.
A empresa executora da obra deverá seguir as orientações da PMI.
Em relação à execução do projeto de revitalização da área, fica estabelecido que:
a) Toda a obra será executada de acordo com os projetos, memorial descritivo e normas da ABNT.
b) Para o completo conhecimento dos serviços é imprescindível que o licitante vistorie o local das
obras para inteirar-se das condições e do estágio em que as mesmas se encontram, bem como
para verificação das dificuldades porventura existentes ou que possam surgir no decorrer de sua
execução.
c) Os materiais e os serviços a serem empregados, serão de primeira qualidade, em obediência
aos princípios da boa técnica devendo ainda satisfazer às Normas Brasileiras, às Especificações
Técnicas e aos projetos específicos.
d) A fiscalização da PMI não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido observados os
preceitos acima estabelecidos e fará demolir, no todo ou em parte, os referidos serviços executados
em desacordo com as normas e padrões aceitáveis.
e) Todas as despesas necessárias à execução da obra tais como: materiais, mão de obra,
encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas, etc, serão de exclusiva responsabilidade da
Contratada, inclusive anotação do contrato junto ao CREA/BA. A anotação deverá ser feita no início
da execução dos serviços.
Em relação à instalação da obra fica estabelecido que:
a) Ficarão a cargo exclusivo da Contratada, todas as providências e despesas correspondentes ás
instalações provisórias da obra, compreendendo todo o detalhamento, maquinaria e ferramentas
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necessárias á execução dos serviços provisórios, tais como: barracão, andaimes, cerca, instalações
de luz, de água, etc.
b) O canteiro de obras apresentar-se-á arrumado, limpo e com passagens livres e desimpedidas.
c) As vias de circulação e passagens serão mantidas livres de entulhos, sobras de material,
materiais novos, equipamentos e ferramentas.
d) A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.
e) Cabe à contratada vistoriar e fotografar a área com o intuito de documentar-se contra eventuais
reclamações.
f) As obras deverão ser entregues limpas e acabadas, isentas de vestígios de obra.
Apresenta a criação de sanitários adaptados para deficientes, depósito, área de convivência e área
de ginástica.
Foram desenvolvidos:
Sanitário PCD Masculino: 4,19 m²
Sanitário PCD Feminino: 4,19 m²
Depósito: 5,60 m²
Área de Convivência: 58,47 m²
Área de Ginástica: 187,00 m²
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
Sanitários Masculino/Feminino (2.2.1)
Piso: Cerâmica antiderrapante (35x35) cm
Paredes: Cerâmica (20x20) cm, até o teto
Teto: Laje pintada com tinta acrílica, na cor branca, sobre massa acrílica
Louças Sanitárias: Tipo DECA
Metais Sanitários: Tipo DECA
Depósito (1.1.1)
Piso/Rodapé: Piso em concreto usinado com acabamento desempolado
Paredes: Massa acrílica/Tinta acrílica, na cor branca
Teto: Laje pintada com tinta acrílica, na cor branca, sobre massa acrílica
Área de Convivência (1.2)
Piso: Piso em concreto usinado com acabamento desempolado
Teto: Telha cerâmica tipo colonial, sobre estrutura de madeira de lei, I=30%
Área de Ginástica (1)
Piso: Piso em concreto usinado com acabamento desempolado
Fachadas
Materiais conforme indicados no projeto arquitetônico
Esquadrias/Gradis
Portas: Em madeira semi-oca, envernizada com verniz incolor
Basculantes: Em alumínio com vidro e= 4 mm, incolor. h=1,60
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Instalações
Elétricas: Conforme projeto específico
Hidro Sanitárias: Conforme projeto específico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. Locação
Será executado em madeira agreste, perfeitamente nivelada e em esquadro, fixadas ao solo de
forma a não oscilar. A marcação devera obedecer fielmente às cotas definidas no projeto
arquitetônico
1.2. Placa de Obra
Deverão ser confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries, metálicas
galvanizadas ou em madeira compensada impermeabilizada, com pintura a óleo, esmalte ou
plotagem vinílica.
2. RETIRADA, MOVIMENTO DE TERRA E BOTA-FORA.
2.1. Escavação Manual de Valas
Neste serviço é incluída a escavação manual de valas para assentamento das formas e vigas
baldrame e bloco de fixação dos mourões em concreto armado, em espaço conveniente para a
execução destes serviços. É incluída nestes serviços a remoção da camada vegetal do solo onde
será executada a fundação do muro e mourões de concreto.
2.3. Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante
Executar a carga manual para encher a caçamba do caminhão com entulho, tomando-se cuidados
para evitar o deslizamento e/ou queda do material. Transporte da carga em velocidade e horário
adequados e descarga em aterro legalizado e licenciado de acordo com as normas ambientais
vigentes.
2.4. Escavação, Carga e Transporte de material.
Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do material constituinte do
terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação
de áreas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino
final: aterro ou depósito de materiais de excedentes.
2.5. Movimento de Terra
As escavações deverão ser feitas com máximo de cuidado, até encontrar solo com resistência
adequada aos esforços solicitados
2.5.2. Na definição dos cortes e aterros, a obra deverá ser cuidadosamente implantada de forma a
não promover alterações profundas na conformação natural do solo.
3. PAVIMENTAÇÃO
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3.1 Regularizações de Base
3.1.1. A regularização da base será executada com argamassa de cimento e areia no Traço 1:4,
com espessura a ser definida conforme a regularidade da base e os caimentos necessários para
escoamento das águas. Quando a espessura necessária for superior a 30mm, a aplicação deverá
ser feita por etapas, com suficiente compactação e secagem da anterior.
3.1.2. Após aplicação da argamassa a superfície final será sarrafeada e desempenada.
3.3. Meio Fio
3.3.1. As escavações para colocação das guias devem ser abertas obedecendo aos alinhamentos,
perfis e dimensões indicadas no projeto.
3.3.2. O fundo da vala deve ser apiloado e regularizado. Após a regularização executa- se base de
concreto para permitir adequado apoio do meio fio, utilizando-se concreto Fck 15 MPa.
3.3.3. A instalação e assentamento do meio fio devem ser feita de forma a não apresentar desvio
superior a 22 mm. O rejuntamento será com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.
4. PISO
4.1 Piso externo
4.1.1. Piso em Concreto Desempolado (e=7cm)
4.1.2. Deverá ser aplicado sobre local definido em projeto.
4.1.3. Aplicar juntas de dilatação em áreas de placas de no máximo 4,0m².
4.1.4. Executar o concerto com traço 1:4:8.
4.2 Piso interno
O piso será revestido em cerâmica 35x35cm branco, assentada com argamassa industrial
adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão
indicada pela modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão
indicada pela modelo referência.

4.2.1 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos As peças cerâmicas serão
assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre
contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos verticais revestidos com cerâmica.
5. PINTURA
As paredes receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado
fino e acabamento fosco. Como indicado em projeto arquitetônico.
6. PAISAGISMO
6.1. Plantios de arbusto
6.1.1. Examinar as raízes das mudas para checar se o sistema radicular está desenvolvido, com
raízes saudáveis e fibrosas.
6.1.2 Antes do plantio, desembaraçar as raízes e assegurar-se de que a cova tenha pelo menos o
dobro do tamanho do conjunto das raízes, preparando-a com húmus e fertilizantes. Empregue
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sempre fertilizante e esterco bem curtido na cova de plantio, misturando-os na terra de maneira que
não fiquem em contato direto com as raízes.
6.3. Grama Esmeralda
6.3.1. As placas de grama deverão ser aplicadas após limpeza e nivelamento do terreno,
perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade,
5cm abaixo do nível da calçada.
6.3.2. Não necessita de podas constantes por ter folhagem mais delicada. Quando plantada a pleno
sol e cortada com frequência, forma um tapete uniforme.
6.3.3. Fazer cobertura de adubo orgânico nas primeiras fases de plantio.
7. LIMPEZA FINAL
Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e
varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos de alvenaria, pisos e
outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não danificar outras partes da obra por
estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão
cuidadosamente removidos, principalmente na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para
remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os
materiais; melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais
que as provoquem ainda estejam úmidos.

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES
DO PROJETO ELÉTRICO
DA ACADEMIA INTERMEDIÁRIA DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ
BAHIA

MEMORIAL TÉCNICO

PROJETO ELÉTRICO

INFORMAÇÕES GERAIS

Estas especificações referem-se à CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA INTERMEDIÁRIA, situada em
IBIRAPUÃ - BA.
Este projeto foi desenvolvido com base no projeto arquitetônico e projetos complementares.
Normas:
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Para elaboração deste projeto, foram consideradas as recomendações das normas da ABNT,
principalmente:
NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão
NB-57 Iluminação de interiores
NB-3
Normas da COELBA e Catálogos Técnicos com instruções dos fabricantes
Planta:
Além deste Memorial Técnico, o Projeto é composto de plantas baixas, diagramas, cargas,
detalhamento de instalações, resumo de demandas.
Considerações sobre o Projeto:
O projeto foi desenvolvido com base na entrada de energia, monofásica, com tensão nominal de
380/220V, (1F + N + T) - 60 Hz.
Os circuitos serão encaminhados através de eletrodutos em flexível embutido em piso ou parede.
Conforme projeto anexo da academia, com carga total instalada de 2.50 kVA.

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Estas especificações descrevem as características técnicas principais dos materiais a serem
aplicados neste projeto, indicam os tipos básicos escolhidos, sempre que possível, com selo de
conformidade da ABNT, e as referências e os fabricantes.

1.1 Eletrodutos
As tubulações serão executadas no piso flexível embutidas nas paredes e pisos, com bitola mínima
de 3/4 //, quando não forem indicadas.

1.2 Caixas e conduletes
As caixas de passagem no piso serão de 30x30x40 fundo brita com tampa.
Os Conduletes serão tipos L, T, X de diâmetros de 3/4// quando não especificado.

1.3 Quadro de Medição (MEDIDOR)
O Quadro de medição será conforme especificações Coelba. O medidor utilizado será tipo WattHora, eletromecânico, leitura direta até 50 A.

1.4 Fios e Cabos
Os fios de distribuição da rede interna, fases, retorno, neutro e proteção (terra); serão de cobre
eletrolítico, antichama, com isolamento para 750V, 70º C, em cores padronizadas.
Quando não indicado 2,5 mm2 para os circuitos de iluminação e tomadas.
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Para ligação dos eletrodutos às luminárias será usado cabo multipolar 3 x 2,5mm² ou 3 x 4mm2
F+N+T.
Os cabos fases, da entrada de energia e dos alimentadores, serão de cobre estanha do com
isolamento de 0,6 / 1KV pretos.
Os cabos neutros, da entrada de energia e dos alimentadores, serão de cobre estanhado, com
isolamento para 750 V, pretos.
Os cabos de proteção (terra), da entrada e dos alimentadores, serão de cobre, com isolamento.

2. FORMAS CONSTRUTIVAS

Os tubos e curvas de PVC roscável devem ser com luvas apropriadas, nos diâmetros nominais
corretos, quando especificadas.
Os tubos de ferro galvanizado devem ser roscados nos conduletes, quando especificado.
Os tubos devem ser fixados às caixas, com o uso de buchas e arruelas, quando forem roscados e
com o uso de buchas (pestanas) pré-fabricadas, quando forem soldáveis.
Os fios dos circuitos de distribuição devem ser de cobre têmpera mole, isolamento para 750 V, 70º
C

FASE A

preto

FASE B

vermelho

FASE

branco

RETORNO

zinza

NEUTRO

amarelo

TERRA

verde

Os cabos de cobre devem ser têmpera mole, isolamento para 0,6/1KV, 70ºC com dupla camada de
PVC resistente à chama, na cor preta.
O cabo de cobre (terra), têmpera meio dura. Bitolas indicadas em projetos.
Os fios devem ser com emendas torcidas e estanhadas e recomposto o isolamento com fita plástica
adesiva.
Os cabos devem ser emendados com solda esotérica, (conexão “cadweld”) e recomposto o
isolamento com fita de borracha de autofusão, protegida com fita plástica adesiva.
As emendas dos fios e cabos, só devem ser feitas nas caixas.
Observar o raio de curvatura mínima dos cabos elétricos exigidos pelo fabricante.
Fita isolante plástica adesiva, nº 33, FAB. 3M ou similar.
Fita isolante de borracha autofusão, nº 23, FAB. 3M ou similar.
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Embutido num mesmo eletroduto do circuito de distribuição, o condutor de proteção (terra), poderá
ser um só, comum aos circuitos contidos, com bitola em mm2 igual ao de maior diâmetro.
O cabo de proteção do alimentador deve ser conectado na barra de terra do quadro.
Todas as luminárias, reatores, tomadas, interruptores e outros equipamentos, devem ser aterrados
através do cabo de proteção, ligado em pontos apropriados das carcaças metálicas .
MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ACADEMIA INTERMEDIÁRIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ BAHIA
1.

DA

OBJETIVO

O presente memorial visa fixar condições gerais para as instalações Hidrossanitárias para atender
a ACADEMA DE SAÚDE - MÉDIA, situada em IBIRAPUÃ-BA.
O memorial técnico estabelecerá as condições para execução dos serviços principalmente os
aspectos técnicos construtivos e especificações técnicas dos materiais.
A elaboração do projeto foi baseada nas normas vigentes, preconizadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.1 Água fria
O suprimento de água para atender o consumo da praça será fornecido pela rede externa,
conforme indicação no projeto.
A alimentação será no diâmetro de 25 mm que alimentaram os pontos após passar pelo
hidrômetro, conforme projeto.
A distribuição de água será efetuada por gravidade que alimentaram os pontos de consumo de
água, indicadas em plantas.
Para medição do volume consumido, será instalado pela EMBASA, um hidrômetro totalizador de
volume, em caixa de concreto ou alvenaria, e tampão de ferro fundido. Este hidrômetro e a sua
instalação, bem como a derivação da rede pública, são fornecidos pela concessionária.
Para controle do fluxo de entrada de água potável, devem ser instalados um registro de gaveta
bruto, logo após o hidrômetro.
2.2. Ramais e sub-ramais
Os Ramais e Sub-Ramais instalados na obra deverá ser em PVC, tipo soldável de fabricação
conforme a norma apropriada para instalações de Água Fria.
Deverão ser utilizadas conexões de fabricação conforme norma, não permitindo a utilização de
esquentes nas tubulações, sob quaisquer pretextos.
A rede de distribuição será executada em tubos e conexões em PVC soldável classe 15t. As
conexões devem ser rigidamente ancoradas para garantir eventuais movimentações da rede,
provocadas por golpe de aríete.
A execução destas redes deverá obedecer rigorosamente ao previsto na norma Brasileira, e as
recomendações do fabricante, principalmente quanto ao uso e aplicações de soldas, soluções
limpadoras, etc.
A rede deverá ser instalada em rasgos na alvenaria ou concreto (quando o caso), previamente
executados para este fim, retilíneos, aprumados e esquadrados, evitando a ocorrência de
conexões terminais “engolidas” ou sobressaindo da argamassa ou azulejo final.
Estes pontos devem possuir um recuo de cinco milímetros a contar da superfície externa e
acabada da parede para se evitar a ocorrência de canoplas soltas quando da instalação dos
acabamentos.
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Sob hipótese alguma será admitido o aquecimento destas tubulações, principalmente no caso de
abertura de “bolsas” para reutilização de tubos. Neste caso deve ser usada luva dupla do mesmo
material do tubo.
Também deve ser evitada a mistura de tubos e conexões de fabricantes diferentes para se
garantir a inexistência de folgas entre as conexões e tubulações.
Antes do seu atracamento, toda rede deverá ser testada com a utilização de bomba de pistão ou
equipamento que atinja e mantenha os limites de pressão recomendados, com no mínimo 2.5
vezes a pressão máxima de trabalho, mantidos por 24 horas.
2.3 Teste
Todas as tubulações deverão ser testadas antes de concluídos os serviços de alvenaria e
assentamento dos azulejos, de forma a corrigir os defeitos que forem encontrados.
Todos os pontos de torneiras, equipamentos e etc., deverão ser plugados para execução dos
testes, evitando-se danificar as roscas das conexões, bem como entupimentos.
A pressão dos testes será aquelas recomendadas pelas Normas Brasileiras, ou seja:
A pressão estática em qualquer ponto não deve ser superior a 40 m.c.a, 4 m.p.a. (NB-92).
3. PRESCRIÇÕES PARA MATERIAIS
Os materiais a serem utilizados serão de tubo PVC rígido, soldável, ponta e bolsa, classe15, para
pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2 e 20ºc e conexões também de PVC rígido, soldável.
a) Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão, utilizando-se solução removedora, as pontas
lixadas e aplica-se o adesivo, uniforme, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria.
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo,
objetivando perfeição no encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência de
pressão não estabelece a soldagem.
Nas conexões de ligação da extremidade com metal, serão usadas buchas de latão com reforço
de anel zincado.
Neste caso a vedação será feita com fita teflon ou cordão e massa de vedar
3. PRESCRIÇÕES PARA MATERIAIS
Os materiais a serem utilizados serão de tubo PVC rígido, soldável, ponta e bolsa, classe15, para
pressão de serviço de 7,5 kgf/cm2 e 20ºc e conexões também de PVC rígido, soldável.
a) Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão, utilizando-se solução removedora, as pontas
lixadas e aplica-se o adesivo, uniforme, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria.
Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo,
objetivando perfeição no encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência de
pressão não estabelece a soldagem.
Nas conexões de ligação da extremidade com metal, serão usadas buchas de latão com reforço
de anel zincado.
Neste caso a vedação será feita com fita teflon ou cordão e massa de vedar.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
PLANILHA DE CUSTOS
Obra:

ESTADO
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA INTERMEDIARIA

Município:

Ibirapuã – BA

Endereço:

Praça Paulo Freire - Sede do município

Nº do Contrato

Item

Gestor

Tomador

DATA:

M das
Cidades

Prefeitura Municipal de Ibirapuã/Ba

junho.19

Código

1
1.1

Data
Base

DA BAHIA

Descrição

Unid

Quant

C.
Unitário

74209/001
.002

1.3

93584

1.4

41598

1.5

.001

1.6

73948/18

2

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_04/2016
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA
TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM
SUPERFICIAL)

Mar/19 - sem
desoneração

Preço
Unit.

Total
10.489,30

UND

4,00

M²

326,19

M131

10,00

UND

1,00

UND

1,00

M²

326,20

246,20

296,50

1.186,00

3,17

3,82

1.246,05

415,03

499,82

4.998,20

1.351,15

1.351,15

510,80

615,16

615,16

2,78

3,35

1.092,74

1.121,94

MOVIMENTO DE TERRA

2.1

73965/9

2.3

96527

2.2

93382

3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M,
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME,
COM PREVISÃO DE FÔRMA
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_04/2016

4.205,28
M³

26,37

M³

2,34

M³

20,64

111,37

134,12

3.536,74

69,58

83,80

196,09

19,01

22,89

472,45

ESTRUTURA/NFRAESTRUTURA

11.703,96

3.1

96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONEMTAG

KG

85,97

3.2

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM MONTAGEM

KG

272,44

3.3

96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM MONTAGM

KG

184,66

3.4

7585

M²

66,77

3.5

96539

FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05
USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

M²

42,45

3.6

94965

M³

5,37

3.7

94974

M³

0,56

3.5

92873

M³

7,51

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_07/2016
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

Sinapi

20,43%

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2

4

BDI

mar/19

7,46

8,98

772,01

5,59

6,73

1.833,52

4,89 5,89

1.087,65

23,46

28,25

1.886,25

63,87

76,92

3.265,25

244,45

294,39

1.580,87

259,22

312,18

174,82

122,02

146,95

1.103,59

ESTRUTURA/SUPERESTRUTURA
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19.426,62

4.1

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_12/2015

4.2

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_12/2015

KG

77,34

4.3

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

100,94

4.4

92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETOARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

328,65

4.5

92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DEMADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

M²

30,48

4.6

92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_12/2015

M²

86,81

4.7

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M³

9,71

4.8

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

M²

9,71

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M²

17,47

4.9

74202/1

5

5.1

KG

230,68

9,03

2.083,04

6,90

8,31

642,70

5,54

6,67

673,27

4,80

5,78

1.899,60

75,65

91,11

2.777,03

58,56

70,52

6.121,84

244,45

294,39

2.858,53

122,02

146,95

1.426,88

44,86

54,02

943,73

SISTEMA DE VEDAÇÃO

87525

6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE14X9X19CM (ESPESSURA
14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO E BETONEIRA

11.238,44

M²

120,61

77,37

93,18

REVESSTIMENTO E PINTURA

6.1

11.238,44

9.391,75

SERVIÇO EM FACHADA

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE
VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M²

93,62

6.1.2

877965

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO EAPLICAÇÃO COM
EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE
ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M²

93,62

6.1.3

88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS CORES. AF_06/2014

M²

93,62

6.1.1

7,50

5,10

6,14

574,83

31,63

38,09

3.565,99

12,78

15,39

1.440,81
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6.2

6.2.1

SERVIÇO INTERNO

87879

6.2.2

87556

6.2.3

88493

6.2.4

87264

6.3
6.3.1

87885

90408

6.3.3

88492

7
72961

88478

7.2.2

95241

7.2.3

93390

7.3
7.3.1

7.3.2

8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

58,47

M²

58,46

M²

21,60

M²

36,86

2,35

2,83

165,44

22,13

26,65

1.557,96

5,31

6,39

138,02

32,24

38,83

1.431,27

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

-

-

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

13,57

6,31

7,60

103,13

M²

13,57

19,76

23,80

322,97

M²

13,57

5,59

6,73

91,33

REVESTIMENTO DE PISO

7.2
7.2.1

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO,
APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO
DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M²

SERVIÇO NO TETO

6.3.2

7.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L.AF_06/2014

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20
CM DE ESPESSURA
REVESTIMENTO DE AREA INTERNAS
CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 4CM.AF_06/2014
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014
REVESTIMETO DE AREAS EXTERNAS

10.865,21
M²

326,19

M²

13,57

M²

13,57

M²

13,57

11798

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15
MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QU ADROS2,0X2,0M,
PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS

M²

263,86

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EMCONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

M

78,69

0,95

1,14

371,86

18,57

22,36

303,43

15,84

19,08

258,92

22,98

27,67

375,48

22,72

27,36

7.219,21

24,65

29,69

2.336,31

COBERTURA
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8.1

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M

74,77

8.2

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

M

74,77

8.3

73882/1

8.4

94231

9

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA,
DIAMETRO 200 MM
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

M
M

15,87
34,59

2.912,29

20,08

24,18

1.807,94

25,22

30,37

481,97

21,74

26,18

905,57

2.881,35

91326

UND

1,00

91327

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UND

2,00

9.3

91305

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

9.4

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

9.5

40905

9.6

94559

9.7

72122

9.2

38,95

ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃOPOPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

9.1

32,34

10

VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
SEM VIDROS, PADRONIZADA.
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM

2,00

UND

1,00

M²

4,83

M²

1,44

M²

1,44

473,13

569,79

569,79

475,81

573,02

1.146,04

44,80

53,95

107,90

59,38

71,51

71,51

14,64

17,63

85,15

413,68

498,19

717,39

105,85

127,48

183,57

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

8.584,09

ESGOTO
10.1.1

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

0,47

10.1.2

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

4,06

10.1.3

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M

11,73

10.1.4

4282

UND

2,00

10.1.5

89732

UND

2,00

CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM
TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

10,86

13,08

6,15

15,59

18,78

76,25

30,56

36,80

431,66

25,82

31,10

62,20

6,13

7,38

14,76
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89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

1,00

10.1.7

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

2,00

10.1.8

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

2,00

10.1.9

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UND

4,00

10.1.10

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UND

2,00

10.1.11

1588

UND

2,00

10.1.12

89825

TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO
PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014

UND

4,00

10.1.13

98088

SINAPI 98088 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

UND

1,00

10.1.14

1708

FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE
10 PESSOAS (V=600 LITROS)

UND

1,00

10.1.15

98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES

UND

1,00

10.1.16

4883

UND

3,00

10.1.6

10.2

CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M
ÁGUA FRIA

10.2.1

89403

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

4,23

10.2.2

89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M

19,13

10.2.3

94708

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

4,00

10.2.4

94709

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND

3,00

95141

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL
LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UND

1,00

10.2.5

12,65

15,23

15,23

4,08

4,91

9,82

12,67

15,26

30,52

5,88

7,08

28,32

5,12

6,17

12,34

22,05

26,55

53,10

6,87

8,27

33,08

2.077,31

2.077,31

407,47

407,47

1.644,29

1.644,29

314,56

378,82

1.136,46

7,99

9,62

40,69

5,10

6,14

117,46

13,31

16,03

64,12

16,42

19,77

59,31

15,68

18,88

18,88

1.724,91
338,35
1.365,35
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10.2.6

94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL
LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

10.2.7

89429

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

4,00

10.2.8

89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UND

6,00

10.2.9

89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

1,00

10.2.10

89414

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

1,00

10.2.11

89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

5,00

10.2.12

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UND

18,00

10.2.13

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UND

4,00

10.2.14

89440

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UND

3,00

10.2.15

89443

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UND

4,00

10.2.16

89441

UND

2,00

10.2.17

95675

UND

1,00

UND

4,00

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016__

UND

2,00

10.2.18

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

10.2.19

89987

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

UND

4,00

88503

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM
ACESSÓRIOS

UND

2,00

10.2.20
11

11.1

16,64

20,04

40,08

2,62

3,16

12,64

3,55

4,28

25,68

3,77

4,54

4,54

5,75

6,92

6,92

4,75

5,72

28,60

3,42

4,12

74,16

7,67

9,24

36,96

4,78

5,76

17,28

7,06

8,50

34,00

8,31

10,01

20,02

117,12

141,05

141,05

74,85

90,14

360,56

50,79

61,17

244,68

497,18

598,75

1.197,50

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

9.107,07

UND

11,00

8,44
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10,16

111,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
11.2

83446

11.3

743

11.4

9193

11.5

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA
CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR,
P/ELETRODUTO

UND

2,00

UND

2,00

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM
PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1 /2", FIXADO NO
TELHADO

UND

1,00

92866

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE
- FORNECIMENTO E

UND

9,00

11.6

91905

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

2,00

11.7

91846

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

7,89

11.8

91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

66,30

11.9

91868

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

9,35

11.10

12021

LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA
FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX
REF.FLE- 8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM
LAMPADA TUBO LED

UND

9,00

11.11

91958

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UND

2,00

11.12

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

3,00

11.13

91880

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

4,00

11.14

12222

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

UND

1,00

11.15

337

QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM
CAIXA EM NORIL

UND

1,00

11.16

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

4,00

11.17

92002

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

2,00

11.18

335

POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H= 6.00M,
D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B,
INCL.BASE CONCRETO

UND

2,00

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1"
COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO
PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

4,00

11.19

83400

109,91

132,36

264,72

8,23

9,91

19,82

80,16

96,54

96,54

4,76

5,73

51,57

9,08

10,94

21,88

4,75

5,72

45,13

3,49

4,20

278,46

6,31

7,60

71,06

128,48

154,73

1.392,57

19,10

23,00

46,00

14,95

18,00

54,00

5,58

6,72

26,88

79,37

95,59

95,59

146,94

176,96

176,96

25,27

30,43

121,72

24,95

30,05

60,10

749,43

902,54

1.805,08

65,18

78,50

314,00

Praça Lourival Pereira Barros s/nº Centro, Ibirapuã – Bahia CNPJ 14.210.389/0001-04
Tel.: (73) 3290.2005 / 2332 – e-mail: pmibi@uol.com.br – CEP 45.940-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

11.20

12160

LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE
PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK08,
POT.27W, 37W OU 55W, FLUXO LUMIN. 3600 A 6100L
LUMENS, 4000K, C RI/IRC>70, BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULA,
CORPOEM ALUM. INJETADOC/ PINT. POLIESTER A PÓ,
TENSÃO 220v

11.21

91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UND

18,69

11.22

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND

3,00

11.23

93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND

1,00

93658

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UND

1,00

11.25

91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

69,93

11.26

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

206,55

11.24

12
2397

12.2

85180

13

647,06

779,25

3.117,00

4,33

5,21

97,37

7,04

8,48

25,44

7,66

9,22

9,22

12,36

14,89

14,89

3,93

4,73

330,77

1,84

2,22

458,54

4.046,64

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

UND

96,00

M²

40,00

30,76

37,04

3.555,84

10,19

12,27

490,80

EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

13.1

9196

13.2

11090

13.3

9145

13.4

9143
9168

14
14.1

4,00

URBANIZAÇÃO

12.1

13.5

UND

16.495,85

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM
TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ABDOMINAL DUPLO
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE
FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO C OM 03 UNIDADES
SERGIPARK OU SIMILAR

UND

2,00

UND

1,00

2.756,66

UND

2,00

1.970,45

UND

2,00

1.775,26

UND

2,00

1.152,84

571,84

1.377,34

3.319,85

3.319,85

2.373,01

4.746,02

2.137,95

4.275,90

1.388,37

2.776,74

LIMPEZA FINAL DA OBRA
10

456,67

LIMPEZA FINAL DA OBRA

M²

326,19

1,16 1,40

Total
SINAPI 03.19
OBS:

688,67

Para elaboração desse orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI, p/ a unidade da federação (Bahia).
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456,67
125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA
1.1.

Local: A prestação dos serviços será feita exclusivamente na Praça Paulo Freire
localizada na sede do Município.

1.2.

Garantia técnica: O prazo de prestação dos serviços será até 30 de novembro
2019.
2. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:

2. 1 Quanto ao modelo:
2.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências mínimas
constantes deste ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, em consonância com o modelo do
ANEXO II – MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DECLARAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA, expressando os valores em moeda nacional – reais e centavos,
com arredondamento numérico em duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão
admitidas propostas alternativas.
2.1.2 A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA, conforme
modelo constante do ANEXO II, sob pena de desclassificação.
2.1.3 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte interessadas na concessão de
tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar nº 123/2006, também deverá constar do
envelope de proposta de preços a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI
COMPLEMENTAR nº 123/06) em consonância com o modelo do ANEXO VII.
2.1.4 Também deverá constar do envelope de proposta de preços a DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO, conforme o modelo constante do ANEXO VIII.
2.2 Quanto ao conteúdo:
2.2.1 Na proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer
despesas necessárias ao fiel cumprimento do objeto desta licitação,
inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer
natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA
das obrigações.
3. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
3.1 Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE
não eximirá à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por responsável técnico com
registro no CREA/BA pela CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda
e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual, além de
assinar e fazer todo objeto, planilha de preços, cronograma físico financeiro, memorial
descritivo, plantas e Disposições Específicas, constantes neste Edital.

4. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:
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Além das previsões contidas no CORPO DO EDITAL, bem como daquelas decorrentes de lei,
deverão ser observadas, nas contratações decorrentes desta licitação, as seguintes determinações:

4.1 Da subcontratação:
É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, não
se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso
assumido por aquela com terceiros.
A admissão da fusão, cisão ou incorporação da contratada com outrem
está condicionada à manutenção das condições de habilitação relativas à
prestação do serviço e à demonstração, pela Administração, da
inexistência de comprometimento das condições originariamente
pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato.
4.2 DA GARANTIA DO CONTRATO:
4.2.1 A PRESTAÇÃO DE GARANTIA, QUANDO EXIGIDA, RECAIRÁ SOBRE UMA DAS MODALIDADES
PREVISTAS NO §1° DO ART. 56 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
4.2.2 NÃO SERÁ ADMITIDA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS QUE RESTRINJAM OU ATENUEM A
RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR OU FIADOR, NO CASO DE SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA
(ART. 56, §1º, II E III DA LEI FEDERAL N° 8.666/93).
4.2.3 A GARANTIA DEVERÁ SER APRESENTADA NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA
ASSINATURA DO CONTRATO, DEVENDO SER ATUALIZADA PERIODICAMENTE.
4.2.4 A GARANTIA, EM QUALQUER DAS MODALIDADES, RESPONDERÁ PELO INADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E PELAS MULTAS IMPOSTAS, INDEPENDENTEMENTE DE OUTRAS
COMINAÇÕES LEGAIS.
4.2.5 A CONTRATADA FICA OBRIGADA A REPOR O VALOR DA GARANTIA QUANDO ESTA FOR UTILIZADA
E A ATUALIZÁ-LA TODAS AS VEZES EM QUE HOUVER ALTERAÇÃO DO CONTRATO.

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
5.1 A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de contrato
constante do Anexo VI, facultada a substituição, a critério da 0Administração, por instrumento
equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei federal n° 8.666/93.
5.2 Além das determinações contidas na minuta de contrato, bem como daquelas decorrentes de leis,
decretos e instruções, serão observadas pela CONTRATADA as seguintes OBRIGAÇÕES:
5.2.1 Os serviços deverão ser executados sob a inteira responsabilidade funcional e operacional
da CONTRATADA, sobre cujos empregados deverá manter estrita e exclusiva fiscalização.
ii.
Em caso de atraso no cumprimento de obrigações acessórias, será aplicado o percentual
de 0,2% ao dia, até o trigésimo dia de atraso, e de 0,6% por cada dia subsequente ao
trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do fornecimento ou do serviço em mora.
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A referência dos preços alocados nesta planilha seguem em consonância a PLANILHA SINAPI –
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CÍVIL,
encontrada
através
da
página
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poderpublico/sinapi/Paginas/default.aspx.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
-

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA
INTERMEDIARIA

Obra:

Municipio: Ibirapuã - Ba
Endereço:

Praça Prof Paulo Freire

Item

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

JUNH.19
Total

MOVIMENTO DE TERRA

3

ESTRUTURA /
INFRAESTRUTURA

11.703,96

4

ESTRUTURA /
SUPERESTRUTURA

19.426,62

5

SISTEMA DE VEDAÇÃO

7

8

9

10

11

12

13

14

RESVESTIMETO

RESVESTIMETO DE PISO

COBERTURA

ESQUADRIAS
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

URBANIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS DE
GINASTICAS
LIMPEZA F DA OBRA

Total

Mês 02

10.489,30
10.489,30

2

6

Mês 01

4.205,28

9.391,75

10.865,21

-

-

4.205,28

-

-

-

100%
11.703,96
100%

-

-

-

-

-

-

-

2.247,69

8.990,75

20%

80%

2.347,94

4.695,88

25%

50%

1.086,52

5.432,61

10%

50%

4.046,64

-

-

4.346,08

-

-

40%

4.886,21

1.221,55

-

-

20%

864,41

25%

30%

3.433,64

3.433,64

40%

40%

2.276,77

2.276,77

25%

25%

1.011,66

1.011,66

25%

25%
-

2.347,94

-

25%

80%
720,34

9.107,07

19.426,62
100%

-

8.584,09

-

100%

6.107,77

2.881,35

Mês 04

-

-

11.238,44

Mês 03

576,27
20%

720,34

-

25%

1.716,82

-

-

20%
2.276,77
25%

-

25%

1.011,66
25%

-

2.276,77

1.011,66

-

25%
-

16.495,85

16.495,85

-

100%
456,67

456,67

100%
39.523,10

125.000,00

32%

51.018,55
41%

13.497,09
11%
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20.961,29
17%

-
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Ibirapuã, Bahia 15 de julho de 2019.

________________________________________________
Luiz Cláudio Batista de Oliveira– CREA/BA Nº 051173340-02
Responsável Técnico da Contratante
Declaro aceitar as cláusulas do Edital, e demais componentes desta Tomada de Preços.

IBIRAPUÃ, ____/____/____

_______________________________
Assinatura do Proponente
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ANEXO II
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE
MODELO DE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
INDEPENDENTE DE PROPOSTA

1. MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
A proposta de preços deverá seguir em papel timbrado da empresa e conter planilha de preços,
cronograma físico/financeiro e declaração formalizada conforme segue:

1.1-Planilha
LOTE /ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO

PREÇO UNITARIO TOTAL

VALOR TOTAL (GLOBAL)
R$
Prazo de Validade da Proposta (

) dias

Valor total Por Extenso

1.2-Declaração
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
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(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos
poderes e informações para firmá-la.

Ibirapuã _____de __________________ de 2019.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO III
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

MODELO DE PROCURAÇÃO

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.

Ibirapuã _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IV
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

MODELO DE DECLARAÇÃO - PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei federal
8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Ibirapuã _____de __________________ de _____.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO DE Nº TP-...-2019
Tomada de Preços nº 004-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº
14.210.389/0001-04, localizada na Praça Lourival Pereira Barros, S/N, Centro, CEP 45.940-000,
legalmente representado por seu prefeito, Sr. CALIXTO ANTÔNIO RIBEIRO, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG. nº M 370.215 e CPF nº 098.080.196-68, residente na Fazenda Monte
Alto, Zona Rural, Ibirapuã, neste Estado, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado,
.................................................................................................................,
situada
na..........................................................................................................................,
CNPJ
n°
........................................................., doravante denominada de CONTRATADA, resolvem neste ato
firmar o presente contrato decorrente da Tomada de Preços nº 004-2019, cujo Edital fica fazendo
parte integrante e mediante clausulas e condições a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para Contratação de empresa na
área de engenharia, para Construção de Projeto Academia da saúde, na Praça Paulo Freire,
perfazendo um total de 326,19 m², na sede do Município de Ibirapuã-BA, , de acordo com as
especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, especialmente as disposições
que integram este instrumento na qualidade de ANEXO I, e as constantes da Proposta de Preços
apresentada pela CONTRATADA, que integra este instrumento na qualidade de ANEXO II.
§1º A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, na forma
dos §1o do art. 65 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
§3º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, não se responsabilizando o CONTRATANTE por
nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
A admissão da fusão, cisão ou incorporação da contratada com outrem está condicionada à
manutenção das condições de habilitação relativas à prestação do serviço e à
demonstração, pela Administração, da inexistência de comprometimento das condições
originariamente pactuadas para a adequada e perfeita execução do contrato.
§4º Os serviços objeto deste contrato não podem sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrito e exclusivo controle.
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de vigência do contrato, e/ou da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços –
APS, será da data da sua assinatura até 31/12/2019, admitindo-se a sua prorrogação
exclusivamente nos termos do art. 57, §§1º e 2º da Lei federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, os valores
abaixo especificados:
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Itens

Especificações

Quantitativos

Preço Unitário

Preço Total

§1º - Estima-se para o contrato o valor de R$...............(......................)
§2º - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
0601 – Fundo Municipal de Saúde
1033 – Construção da Academia da Saúde
4.4.90.51.00 9123 – Obras e Instalações
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal nº
8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados mediante a medição de acordo com
cronograma físico financeiro apresentado, através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada
parcela.
§1º As situações previstas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
§2º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
§3º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo
com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
§4º O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na
execução dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
§5º As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos
impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a
aplicação do INPC/IBGE.
Praça Lourival Pereira Barros s/nº Centro, Ibirapuã – Bahia CNPJ 14.210.389/0001-04
Tel.: (73) 3290.2005 / 2332 – e-mail: pmibi@uol.com.br – CEP 45.940-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

§1º O REQUERIMENTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEVERÁ SER FORMULADO PELA CONTRATADA NO PRAZO
MÁXIMO DE UM ANO A PARTIR DO FATO QUE A ENSEJOU, SOB PENA DE DECADÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O
ART. 211 DA LEI 10.406/02.
§2º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato,
as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por
simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
§3º - A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS
do instrumento convocatório, que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
a) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela
perfeita execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para
zelar pela prestação contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que
permaneçam no local do trabalho, um que será o responsável pelo bom andamento dos
serviços e que possa tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as
falhas detectadas;
b) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
c) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos
para execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
d) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao
seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE,
atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
e) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços;
f) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
g) respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho,
disciplina e demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as
regras de cortesia no local onde serão executados os serviços;
h) reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços
objeto deste contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
i) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE
e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer
por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que
deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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k) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços;
l) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem
como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços
prestados;
m) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se
a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial no prazo legal.
CLÁUSULA NONA - REGIME DE EXECUÇÃO/FORMA DE FORNECIMENTO
Empreitada por preço Global.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não eximirá
à CONTRATADA de total responsabilidade na execução do contrato.
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por responsável técnico com
registro no CREA/BA pela CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da
execução integral do contrato.
§1º A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
§2º Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do
contrato que vierem a acarretar prejuízos ao MUNICIPIO DE IBIRAPUÃ, sem exclusão da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
§3º Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
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II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir
o Município de Ibirapuã-BA pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior.
§4º As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de
licitar e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
§5º Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar
com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de
rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
§6º A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos
os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
§7º A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sanções previstas na lei.
§8º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
§9º A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§10 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão,
podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta
faltosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
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A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
§1º A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
§2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e
seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA
Para o fiel cumprimento das obrigações do presente contrato, a CONTRATADA, no ato da
assinatura, apresentará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado do
contrato em favor do CONTRATANTE, podendo optar por uma das modalidades previstas no §1º do
art. 56 da Lei federal nº 8.666/93.
§1º A CONTRATADA fica obrigada a repor o valor da garantia quando esta for utilizada para
cobertura de multas, desde que não tenha havido rescisão do contrato.
§2º Havendo revisões ou reajustes de preços a CONTRATADA atualizará o valor da garantia.
§3º Para devolução da garantia após o término do contrato, a CONTRATADA não poderá estar
inadimplente com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados.
As partes elegem o Foro da Cidade de Ibirapuã, no Estado da Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Ibirapuã, ____ de ________ de 20__.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas

Praça Lourival Pereira Barros s/nº Centro, Ibirapuã – Bahia CNPJ 14.210.389/0001-04
Tel.: (73) 3290.2005 / 2332 – e-mail: pmibi@uol.com.br – CEP 45.940-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

ANEXO VI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE
PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE, NA PRAÇA PAULO FREIRE, PERFAZENDO UM TOTAL DE
326,19 M², NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ-BA

MODELO DE DECLARAÇÃO - FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

A Empresa_______________________________, inscrita no CNPJ Nº_________,
com sede à ______________________, nº_______, Bairro_______________,
Cidade_________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos a sua habilitação no presente processo
licitatório promovido por órgão ou Entidades Públicas, e está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ibirapuã,

de

de 2019.

_____________________________________
Empresa (assinatura e carimbo do CNPJ)
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ANEXO VII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06)
[EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, declaramos:
(

) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei
complementar nº 123/06.
[ou]

(

) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na condição de
empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.
3º da Lei complementar nº 123/06.

Ibirapuã _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO VIII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins
da parte final do inciso III do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, termos conhecimento de
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Ibirapuã _____de __________________ de 20__.

_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO IX
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 004-2019
CONSTRUÇÃO DE PROJETO ACADEMIA DA SAÚDE

PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

MODELO DE INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO
PESSOAL TÉCNICO
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FUTURA

Declaro, em observância ao art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, para fins de prova de
qualificação técnica, que disporei das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico,
conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos do
instrumento convocatório, a qual poderá ser verificada após a homologação e
adjudicação do objeto, estando ciente de que a declaração falsa caracteriza o ilícito
administrativo previsto no art. 95 da Lei federal nº 8.666/93.
[LISTAR MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO]
Obs.: A comprovação de que o pessoal técnico indicado pelo licitante vincular-se-á à
execução contratual deverá ser feita através de uma das seguintes formas: a) Carteira
de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de
prestação de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma o compromisso
de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual vir a ser a esta
adjudicado.
Ibirapuã _____de __________________ de 20___.
_________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEXO X

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Tomada de Preços nº 004-2019
Local: Praça Paulo Freire.
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social:
Endereço:
CNPJ:
Bairro:
Técnico:

Cidade:

Estado: Representante

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na
pessoa do seu representante técnico, que abaixo assina, portador do CPF
....................................... e CREA .........................., esteve nos locais onde serão
feitas as reparos, manutenção e pequenas Construções, visitando e tomando
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento
das obrigações objeto da Tomada de Preços nº 004-2019.
A visita realizada e os elementos técnicos fornecidos (projeto e planilha) são
suficientes para os levantamentos necessários à elaboração da proposta bem
como o desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo a não incorrer
em omissões que jamais poderão ser alegadas pela empresa em favor de
eventuais pretensões de acréscimos de serviços. Não serão aceitas reclamações
posteriores sob alegação de aumento de serviços ou serviços e materiais não
relacionados no Projeto Básico.

Ibirapuã, ... de ................. de 2019.

__________________________
Seção de Acompanhamento de Obras e Projetos

______________________
Representante Técnico
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