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EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 602 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019  

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, ESTADO BAHIA, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade  Tomada de Preços, tipo menor preço global, tendo por finali-
dade a seleção da melhor proposta visando a execução, sob regime de empreitada por preço 
global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em obras, visando a exe-
cução de serviços complementares de assentamento de guia meio-fio em trecho reto, sar-
jeta  de concreto usinado, sinalização vertical e passeio/calçada  em  Ruas do Bairro Pro-
jeto, nos termos do contrato de repasse nº 1005278-90/2013/MCIDADES/CAIXA, no intuito 
de atender ás necessidades do Município de Formosa do Rio Preto – BA,  sob a respon-
sabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Serviços Públicos e Saneamento. Es-
tando abaixo designado o dia, horário e local da sessão pública para análise da documentação 
de habilitação e propostas de preços dos interessados:  
   

INFORMAÇÕES DA SESSÃO PÚBLICA 

Data 15 de março de 2019  

Horário 09h (horário local) 

Local Prédio da Prefeitura Municipal - Sala de Reuniões, térreo - Praça da Matriz nº 
22 – Centro – Formosa do Rio Preto BA – CEP 47990-000 

 
1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
1.1 - A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Lei nº 9.648/98 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006 com suas alterações, e Decreto Nº. 6.204 de 05 de setembro de 2007. 
 
2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
2.1 -  Constitui objeto da presente licitação a a contratação de empresa especializada em obras, 
visando a execução de serviços complementares de assentamento de guia meio-fio em trecho 
reto, sarjeta  de concreto usinado, sinalização vertical e passeio/calçada  em  Ruas do Bairro 
Projeto, nos termos do contrato de repasse nº 1005278-90/2013/MCIDADES/CAIXA, no intuito 
de atender ás necessidades do Município de Formosa do Rio Preto – BA,  sob a responsabilidade 
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da Secretaria Municipal de Infraestrutura Serviços Públicos e Saneamento, conforme Projetos 
Básico e Executivo, sob o regime de empreitada por preço global.  
 
2.2 - Os Serviços deverão ser executados dentro dos padrões e normas técnicas preestabeleci-
das, preconizadas pela ABNT, conforme previsto neste Edital de Licitação e seus anexos;  
 
2.3 - Durante a execução, na hipótese de constatação de anomalia que comprometa o anda-
mento da obra, objeto deste edital, bem como se constatada divergência entre a execução dos 
serviços e o projeto executivo, estes poderão ser rejeitados pela fiscalização, no todo ou em 
parte, devendo ser corrigidos em tempo hábil, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
2.4 - Na execução do objeto deverão ser respeitados, os quantitativos, as especificações com-
plementares e demais normas de execução, todos aprovados pela Administração e partes inte-
grantes e indissociáveis deste Edital. 
 
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL 
 
3.1 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que: 
 
3.1.1 - Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade governa-
mental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida; 
 
3.1.2 - Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora ainda 
vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com esta 
Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas; 
 
3.1.3 - Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, na forma do art. 
9o da Lei n.º 8.666/93. 
 
3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de 
mais de uma empresa licitante. 
 
3.3 - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital. 
 
3.4 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação minuciosa 
de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da reunião de 
abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas. 
  
3.4.1 - A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos ele-
mentos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com 
base em imperfeições, omissões ou falhas.   
 
3.4.1.2 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Prefeitura 
Municipal de Formosa do Rio Preto, ou que atenderem a todas as condições para cadastramento 
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até o 3º dia anterior à data do recebimento dos envelopes, observada a necessária qualificação, 
comprovando: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico – Financeira, 
Regularidade Fiscal e Trabalhista e Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da 
Constituição Federal.  

 
O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
 
3.4.1.3. Aos licitantes que atenderem a documentação de Cadastramento, conforme item 3.4.1.2, 
e subitens, será expedido o Certificado de Registro Cadastral (CRC), pela Comissão de Lici-
tação da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto -BA.  
 
3.4.1.4. O Certificado de Registro Cadastral será expedido em 02 (duas) vias, sendo que 01 
(uma) via ficará arquivada no processo licitatório juntamente com a documentação que lhe refe-
rendou e 01 (uma) via será entregue ao licitante para ser apresentada à CPL em envelope fe-
chado no dia da realização do certame. 
 
3.4.1.5, O Certificado de Registro Cadastral, expedido pela Prefeitura Municipal de Formosa do 
Rio Preto-BA, dispensa o licitante de apresentar a documentação de habilitação, exceto as Cer-
tidões que porventura vencerem entre a data de expedição do mesmo e a data de abertura do 
certame. 
 
4 - PRAZO 
 
4.1 - O prazo para execução dos serviços objeto do presente edital é de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida pelo Prefeito Municipal 
de Formosa do Rio Preto - BA, podendo ser prorrogado caso se verifiquem as condições previs-
tas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações.  
 
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS devida-
mente ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) envelopes dis-
tintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 
 

 
5.2 - A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da Documen-
tação acarretará a automática inabilitação do licitante. 
 
5.3 - Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados por pessoa credenci-
ada, sob a forma de procuração com firma reconhecida, com amplos poderes de representação 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA. 
Tomada de Preços: 001/2019. 
Nome e Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
- ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
- ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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ou com fim específico para a presente licitação, a qual deverá apresentar à Comissão, antes da 
entrega dos envelopes, a prova de sua credencial. 
 
5.4 - Os licitantes que se fizerem representar por titular da empresa, comprovarão esta condição 
com apresentação da cópia autenticada do Contrato Social ou Certidão do órgão competente e, 
no caso de Sociedade por ações, com o documento que comprove sua eleição. 
 
5.5 - A mesma pessoa não poderá representar 02 (duas) ou mais empresas. 
 
5.6 - Após a entrega de todas Credenciais não será permitida a participação de retardatários.  
 
6 - HABILITAÇÃO 
 
6.1 - No Envelope nº 01 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para habili-
tação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernada, com todas as páginas rubri-
cadas pelo representante legal e encabeçadas, por índice, no qual constem as respectivas pági-
nas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
6.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
6.1.1.1 - Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhadas de docu-
mentos de eleição de seus administradores. 
 
6.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
6.1.1.4 - Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou socie-
dades estrangeiras em funcionamento no País; 
 
6.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 
 
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domi-
cilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contra-
tual; 
 
6.1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), esta-
dual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante; 
 
6.1.2.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da C.N.D. 
– (Certidão Negativa de Débitos) do FGTS (Fundo de Garantia Tempo Serviços); 
 
6.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
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demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através 
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 
6.1.2.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Tra-
balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
6.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
6.1.3.1 - Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para 
com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/BR, ou do Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo do Brasil CAU/BR, quanto ao CREA/BR pode ser do local da sua sede, con-
tendo, neste último caso, o visto do CREA/BA nos termos da legislação em vigor, contendo 
dados cadastrais atuais; 
 
6.1.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, em nome da empresa ou do responsável técnico, devidamente registrados no 
CREA/BR ou CAU/BR, onde conste a execução de obras e serviços da mesma natureza dos 
aqui licitados. 
 
6.1.3.3 - Comprovação de que a pessoa jurídica possui em quadro permanente, na data da pu-
blicação do referido edital, profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, cujo 
nome deverá constar como responsável técnico no CREA/BR ou CAU/BR, e que o mesmo seja 
detentor de atestados de responsabilidade técnica de serviços de características semelhantes 
ou superiores ao do objeto do edital, fornecido por entidades públicas ou privadas: 
 
Obs.: A comprovação de que o profissional de nível superior referido no item 6.1.3.3 pertences 
ao quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá ser feita através de uma 
das seguintes formas: 

 
- Certidão do CREA/BR para os responsáveis Técnicos da empresa; 
- Comprovante de Inscrição no CAU/BR  
- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa;  
 
6.1.3.4 - Relação completa dos componentes da equipe técnica indicada para a execução do 
objeto desta licitação, composta de no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto.  Esta 
relação será acompanhada de declaração assinada pelos mesmos, autorizando a sua indicação 
para compor a equipe, acompanhada dos currículos dos profissionais devidamente assinados. 
 
6.1.3.4.1 - Os profissionais de nível superior deverão comprovar seu registro e respectiva regu-
laridade perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/BR. 
 
Obs.: A comprovação de que os profissionais de nível superior referidos no item 6.1.3.4 perten-
cem ao quadro permanente da empresa e/ou têm vínculo contratual, deverá ser feita através de 
uma das seguintes formas:  
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- Carteira de Trabalho; 
- Contrato de Trabalho; 
- Certidão do CREA/BR ou CAU/BR para os responsáveis técnicos da empresa; 
- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa; 
 
6.1.3.5 – Quanto á VISITA TÉCNICA:  A licitante interessada deverá agendar previamente a 
visita técnica junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Saneamento e Serviços Públicos do 
Municipio de Formosa do Rio Preto – BA.    
 

 O agendamento poderá ser feito presencialmente na sede da Secretaria supra, com en-
dereço no rodapé deste documento, ou pelos telefones (77) 3616-2112-2125-2121, Ra-
mal – 15. Os agendamentos serão feitos até o dia 12/03/2019 no horário das 08h30 às 
13h30.  
 

 A visita técnica será feita pelo o responsável técnico da empresa, munido de compro-
vante de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) da licitante, e do-
cumentação de identificação pessoal.  As vistorias serão realizadas até o dia 13/03/2019, 
no horário das 08h30 às 13h30.  
 
 

 Após a realização da vistoria, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públi-
cos, deverá atestar a empresa. O atestado supra, deverá integrar a documentação de 
habilitação, sob pena de desclassificação.  

 
 
6.1.4 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
 
6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de Declaração de Habilitação 
Profissional – DHP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista 
responsável pela confecção do documento, com os termos de abertura e encerramento devida-
mente registrados na Junta Comercial de origem, que comprovem a situação financeira da em-
presa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 
por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 
proposta; 
 
6.1.4.2 - Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado da empresa, atestando 
que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo espe-
cificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já exigível, não sendo admitida 
a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas: 
 
Índice de Liquidez Corrente - ILC 
 
 ILC = AC       ILC > 1,00 
           PC 

 
Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
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Índice de Liquidez Geral - ILG 
 
 ILG = AC + RLP       ILG > 1,00  
           PC + ELP 
 
Grau de Endividamento Total - GET 
  
 GET = PC + ELP         GET < 0,50 
                  AT 

RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 

 
6.1.4.3 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da 
Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 60 (sessenta) dias da data da sessão da 
abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação; 
 
6.1.4.5 – Comprovação de que a licitante possui capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 
10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os 
§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei n.º 8.666/93; 
 
6.1.5 - Quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal: 
 
6.1.6.1 – Apresentar Declaração, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de 
setembro de 2002, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

 
6.1.6.2 – Apresentar Declaração, informando que a licitante não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, nos termos do inciso XII, art. 18 da lei nº 12.708/2012. 
 
6.2 - Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou 
cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio 
Preto. 
 
6.2.1 - Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da Prefeitura, 
necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, munido de originais e 
cópias. 
 
6.2.2 - As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO 
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade à 
verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no caso 
de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento 
do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato. 
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7 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), 
encabeçadas necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que 
se encontram, deverão ser apresentadas em papel tamanho A4, timbrado com informações da 
licitante, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, devendo ser apresentada em 02 (duas) 
cópias, na forma de original ou cópia autenticada. 
 
7.1.1 - Carta Proposta Digitada apresentando as informações do presente processo licitatório 
e o respectivo objeto licitado, bem como para cada item que a compõe; assinada pelos sócios 
ou representante legal da empresa,  
 
7.1.2 - Íntegra da Planilha Orçamentária (PO), relativa à proposta do licitante, formulada a partir 
do modelo expedido pela Prefeitura Municipal e órgão convenente; (ANEXO - II) 
 
7.1.3 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
7.1.4 - Composição dos encargos sociais 
 
7.1.5 - Composição do BDI - (Benefícios e Despesas Indiretas) 
 
7.1.6 - Composição do QCI – (Quadro de Composição do Investimento)   
 
7.1.7 - Cronograma Físico e Financeiro - (CFF) atualizado por etapas mensais, para execução 
do instrumento contratual, conforme modelo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.  
 
7.1.8 – Declaração de Custos, informando que nos preços propostos estão inclusas todas as 
parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização, 
manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, 
contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, 
na única remuneração devida pela contratante para execução completa da obra; 
 
7.2 - O preço final das obras ou serviços listados, em moeda corrente nacional, reais (R$), deverá 
ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo, no caso de divergência, este último;  
 
7.3 - Se a proposta do licitante estiver seriamente desequilibrada em relação à estimativa prévia 
de custo da obra, formulada pela administração, esta poderá exigir que aquele apresente um 
detalhamento dos preços ofertados, com a finalidade de demonstrar a consistência dos preços 
em relação ao método e prazo propostos. 
 
8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora 
marcados no preâmbulo deste Edital. 
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8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus representantes 
legais ou procuradores, devidamente credenciados, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 6 e 7 deste Edital. 
 
8.3 - Após o credenciamento, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não serão aceitas, sob 
qualquer hipótese ou fundamento, a participação de licitantes retardatários. 
 
8.4 - Primeiro serão abertos os Envelopes n.º 01 para verificação dos documentos de habilitação 
das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das propostas de preço aos concorrentes 
julgados inabilitados; 
 
8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes e pela 
Comissão; 
 
8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a sessão e 
marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida pela Comissão, salvo se a decisão da 
Comissão for proferida na própria sessão. 
 
8.7 - Caso haja expressa desistência quanto à interposição de recursos, manifestada por todos 
os licitantes, após a abertura dos envelopes de habilitação será efetuada a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços.  
 
8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes, 
as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas e quaisquer 
ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação. 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento formal às 
exigências estabelecidas para o Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), avaliadas e classificadas 
pela ordem crescente dos valores apresentados. 
 
9.2 - A Comissão fará a conferência das propostas e desclassificará aquelas que contiverem 
preços unitários ou global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam considerados 
inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo fixada nas Planilhas Orçamentárias, ou 
que apresentarem valor global maior que R$ 255.035,69 (duzentos e cinquenta e cinco mil 
trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos).   
 
9.3 - Havendo erro de multiplicação dos preços das Planilhas Orçamentárias a correção será 
feita e o valor correto é que prevalecerá. 
 
9.4 - Será proclamado o licitante vencedor, aquele que ofertar o menor preço global 
 
9.4.1 - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais, servirá 
como critério para desempate a realização de sorteio público para definição do vencedor, para o 
qual serão convocados todos os licitantes classificados; 
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9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) Não atendam às exigências deste Edital; 
b) Sejam manifestantes inexequíveis; 
c) Preços unitários maiores que os propostos; 
d) Quantitativos diferentes dos disponibilizados na Planilha Orçamentária 
e) Especificações diferentes das disponibilizadas na Planilha Orçamentária 
f) Apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no mercado, observadas 
as regras do art. 48 da Lei n.º 8.666/93, sobretudo a contida nos seus §§ 1o e 2o;  
 
9.5 - Caso todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes 
o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das causas 
referidas neste capítulo. 
 
9.6 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão de 
Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal. 
 
10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, caberão recursos 
de acordo com o estabelecido no seu art. 109. 
 
10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1o a 3o do art. 41 da 
Lei n.º 8.666/93.  
 
10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas a 
Comissão considerará extemporânea a impugnação, impedindo que a mesma produza qualquer 
efeito durante o desenrolar da licitação. 
 
10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá 
recurso, interposto por escrito, dirigido ao PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO 
PRETO - BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados após da notificação dos interessados. 
 
10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação de 
licitantes e adjudicação. 
 
10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos. 
 
11 - CONTRATO E GARANTIA 
 
11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço global 
 
11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da 
sua convocação. 
 
11.3 - Para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantia, em 
qualquer das modalidades previstas no § 1o do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5% 
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(cinco por cento) do valor global do contrato, para garantir o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas. 
 
11.3.1 – A garantia deverá ser apresentada na assinatura do contrato. 
 
11.3.2 - A garantia prestada somente será devolvida, mediante requerimento do interessado, 
após a lavratura do Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais 
 
11.4 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo 
estabelecido acima, decairá do direito à contratação e perderá a garantia de contrato em favor 
da Prefeitura, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Edital e na legislação que rege a 
matéria. 
 
11.5 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os licitantes 
remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições do primeiro classificado ou revogar a licitação. 
 
11.6 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de Licitação 
serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 
 
11.7 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados pela Contratada a partir 
da data do recebimento da Ordem de serviço, expedida pela Prefeitura. 
 
12 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços executados em até 60 
(sessenta dias), após a emissão de nota fiscal, observadas as condições estabelecidas no 
Contrato, ou após a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica da 
CONTRATADA.   
 
12.2- As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação 
financeira: 
 
02.03.000 – Sec. Mun. De Infraestrutura Serviços Públicos e Saneamento 
15.451.004.1003 –Pavimentação, Drenagem e Urbanização de Vias e Logradouros Públicos 
4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações 
24 e 00 – Fonte.  

 
13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) 
 
13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 

11



 
 
 

       
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 13.654.454/0001-28 

 

 
Praça da Matriz nº 22 – Centro de Formosa do Rio Preto – BA – CEP 47.990.000 

Telefones (77) 3616-2112-2125-2121 – e-mail: licitacao@formosadoriopreto.ba.gov.br 

13.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de 
Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
13.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.1.1, implicará na 
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação.  
 
13.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.  
 
13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
 
13.3 - Para efeito do disposto no item 13.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese do item 13.2.1, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.2.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
13.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.3, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.5 - O disposto nos itens 13.2 e 13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a 
todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações 
dele constantes, inclusive dos seus anexos.  
 
14.2 - O licitante poderá adquirir cópia do presente Edital, no setor de licitações e contratos desta 
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, com endereço na praça da matriz nº 22 – 
centro de Formosa do Rio Preto – BA.  
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14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos 
necessários à organização das propostas. 
 
14.4 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de 
Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do determinado no preâmbulo deste 
Edital. 
 
14.5 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou ponto 
facultativo, e não havendo retificação da convocação, aqueles eventos deverão ser realizados 
no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecidos, 
independentemente de qualquer comunicação aos interessados. 
 
14.6 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o 
Foro desta Comarca de Formosa do Rio Preto. 
 
14.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 
 
14.8 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a 
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado. 
 
14.9 - Quaisquer esclarecimentos, questionamento, adicionais referentes à presente licitação 
poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura, durante 
o expediente normal no horário das 08h às 14h, não sendo aceitos ou protocolados via meios 
eletrônicos.   
 
14.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Memorial Descritivo, Projeto Básico e Especificações Técnicas 
 
ANEXO II - Planilha Orçamentária; 
 
ANEXO III - Minuta do Contrato; 

Formosa do Rio Preto – BA, 27 de fevereiro de 2019. 
 

  

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO   
Prefeito Municipal  
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LEGENDA:

DADOS DE ENTRADA

1,80

0,05

1,50

7,65

1,13

QUANTIDADE DE RAMPAS 32

244,80

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD R$ UNIT. R$ TOTAL

09418/ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor 

natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 

rejuntado, exclusive regularização de base

m² 1,13        72,26      81,29            

94990/SINAPI

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto 

com concreto moldado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 

m³ 0,38        579,98    221,84          

303,13          

LARGURA PASSEIO (m)
ESPESSURA DO PASSEIO (m)
COMPRIMENTO DA PROJEÇÃO DA RAMPA (m)

Rampa para portadores de necessidades especiais conforme NBR 9050, incluso piso tátil alerta

TOTAL:

ÁREA TOTAL DAS RAMPAS (m²)

ÁREA DA RAMPA (m²)
ÁREA DE PISO TÁTIL ALERTA (m²)

15



 
 
 

       
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA  
CNPJ: 13.654.454/0001-28 

 

 
Praça da Matriz nº 22 – Centro de Formosa do Rio Preto – BA – CEP 47.990.000 

Telefones (77) 3616-2112-2125-2121 – e-mail: licitacao@formosadoriopreto.ba.gov.br 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16



_

27.476

v008

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PLANEJAMENTO URBANO PAVIMENTAÇÃO

AÇÃO / MODALIDADE

ENGENHEIRA CIVIL

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 

dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

Jiane Meire Lara Meira

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

15/01/2019

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida 

automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das 

instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 

planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Salvador / BA

NOME DA EMPRESA DATA BASE

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

DESCRIÇÃO DO LOTE

OBJETO CTEF

LOCALIDADE DO SINAPI

ago-18

DATA ASSINATURA

GESTOR

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

REGIME DE EXECUÇÃO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

OBJETO

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETOPREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão 

.xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra 

o excel novamente para utilizar a Planilha.

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

1005278-90 / 2013

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

127.476 v008   micro
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I
Quadro de Composição do BDI 1

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

SG 0,38% - 0,32% 0,40% 0,74%

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

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

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

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,00% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jiane Meire Lara Meira TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

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

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1005278-90 / 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

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

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

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

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

227.476 v008   micro
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 255.035,69 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - - 

1.1. Serviços topográficos p/ pavimentação M2 - BDI 1 - - 

2. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - BDI 1 - - 

2.1. Abertura de caixa de rua - escav., carga e transporte de mat. 1a categoria M3 - BDI 1 - - 

2.2. regularização e compactação de subleito ate 20cm de esp. M2 - BDI 1 - - 

2.3. escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade (jazida) M3 - BDI 1 - - 

2.4. transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada (cascalho - jazida) TXKM - BDI 1 - - 

2.5.
carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 

(descarga livre)
M3 - BDI 1 - - 

2.6. cascalho de cava M3 - BDI 1 - - 

2.7. base de solo estabilizado sem mistura, compact. 100% proctor normal M3 - BDI 1 - - 

3. PAVIMENTO - BDI 1 - - 

3.1. Imprimação de base de pavimentação com emulsao cm-30 M2 - BDI 1 - - 

3.2. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C M2 - BDI 1 - - 

3.3. capa selante c/ aplicação de asfalto na propor. De 0,7 a 1,5l/m2 M2 - BDI 1 - - 

3.4. transp. Comercial c/ caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada (material betuminoso) TXKM - BDI 1 - - 

3.5. transp. Comercial c/ caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada (brita) TXKM - BDI 1 - - 

4. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BDI 1 - 255.035,69 

4.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.677,62                    35,13 BDI 1 42,85 71.890,55 

4.2. SINAPI 94287
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.677,62                    28,23 BDI 1 34,44 57.778,24 

4.3. SINAPI 73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UND 30,00                    72,61 BDI 1 88,58 2.657,53 

4.4. ORSE 4648
Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de 

madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50
UND 17,00                  397,88 BDI 1 485,41 8.252,03 

4.5. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 582,44                    32,94 BDI 1 40,19 23.406,52 

4.6. SINAPI 94990

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

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (e = 

5cm)

M3 111,96                  579,98 BDI 1 707,58 79.216,63 

4.7. COMPOSIÇÃO
Rampa para portadores de necessidades especiais conforme NBR 9050, incluso piso tátil alerta 

(7,65 m²)
UND 32,00                  303,13 BDI 1 369,82 11.834,20 

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

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

327.476 v008   micro
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

Observações:

Local

Data

26 de fevereiro de 2019

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

427.476 v008   micro
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. Serviços topográficos p/ pavimentação M2 - 

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 4,00 

2.1. Abertura de caixa de rua - escav., carga e transporte de mat. 1a categoria M3 - 

2.2. regularização e compactação de subleito ate 20cm de esp. M2 - 

2.3.
escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m 

profundidade (jazida)
M3 - 

2.4.
transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia 

pavimentada (cascalho - jazida)
TXKM - 

2.5.
carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com 

caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)
M3 - 

2.6. cascalho de cava M3 - 

2.7. base de solo estabilizado sem mistura, compact. 100% proctor normal M3 - - 

3. PAVIMENTO - 

3.1. Imprimação de base de pavimentação com emulsao cm-30 M2 - 

3.2. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C M2 - 

3.3. capa selante c/ aplicação de asfalto na propor. De 0,7 a 1,5l/m2 M2 - 

3.4.
transp. Comercial c/ caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada 

(material betuminoso)
TXKM - 

3.5.
transp. Comercial c/ caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada 

(brita)
TXKM - 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 1.354,05 

4.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 1.677,62 132,84 365,82 656,00 522,96 

4.2.

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1.677,62 132,84 365,82 656,00 522,96 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

Frente de Obra:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

527.476 v008   micro
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

Frente de Obra:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

4.3.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UND 30,00 4,00 12,00 8,00 6,00 

4.4.

Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 

0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 

40x40x50

UND 17,00 2,00 6,00 5,00 4,00 

4.5.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 582,44 59,93 179,67 202,00 140,84 

4.6.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (e = 5cm)

M3 111,96 7,47 22,63 45,30 36,56 

4.7.
Rampa para portadores de necessidades especiais conforme NBR 9050, 

incluso piso tátil alerta (7,65 m²)
UND 32,00 4,00 12,00 10,00 6,00 

Local

Data

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

26 de fevereiro de 2019

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

627.476 v008   micro
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

15/01/19

Parcela 1

fev/19

Parcela 2

mar/19

Parcela 3

abr/19

Parcela 4

mai/19

Parcela 5

jun/19

Parcela 6

jul/19

Parcela 7

ago/19

Parcela 8

set/19

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 76.510,71 102.014,27 76.510,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 76.510,71 178.524,98 255.035,69 255.035,69 255.035,69 255.035,69 255.035,69 255.035,69

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%)

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 30,00% 40,00% 30,00%

Acumulado (%) 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 76.510,71 178.524,98 255.035,69 255.035,69 255.035,69 255.035,69 255.035,69 255.035,69

Local

Data

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 255.035,69

1.

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 0,00

PAVIMENTO 0,00

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA EM 100%

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

26 de fevereiro de 2019

3.

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 255.035,69

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

1005278-90 / 2013

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                                                                                                                                                                                                  

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETO

PROPONENTE / TOMADOR

FORMOSA DO RIO PRETO  / BA

MUNICÍPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO 

AÇÃO / MODALIDADEGESTOR

PAVIMENTAÇÃO

SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Salvador / BA

LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

CONCLUSÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEMago-18

Nº OPERAÇÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ENGENHEIRA CIVIL

Jiane Meire Lara Meira

Grau de Sigilo

#PUBLICO

727.476 v008   micro
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41.211

v009

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

4.1. Fase de Análise

4.1.1. Primeiramente, preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO
1005278-90 / 2013 784958 / 2013 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF
FORMOSA DO RIO PRETO / BA

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

493.100,00 493.100,00

4.1.2. Digite abaixo os valores mínimos de Contrapartida exigidos pelo Programa.

% MÍNIMO VALOR ABSOLUTO (R$)

4.1.3. Clique no botão "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos das Metas na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.

4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Físico-Financeiro.

4.2.2. Insira no Quadro abaixo os dados dos CTEFs.

CTEF: CNPJ / CPF:

4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados da Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.

4.3.2. Preencha os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relação de Fornecedores.

QCI - Quadro de Composição do Investimento / RRE - Relatório Resumo do Empreendimento

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

4. Ordem de Preenchimento

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de 

Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

PLANEJAMENTO URBANO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo 

será INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

MINISTÉRIO DAS CIDADES

OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO
GESTOR

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA

VALORES CONTRATADOS (R$)SEDE DO MUNICÍPIO / BAIRRO PROJETO

Nome do Fornecedor:

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PROJETOPAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

141.211 v009  micro
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Contrato sob regime de empreitada por menor preço global 
que celebram entre si o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO 
PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 13.654.454/0001-28, com Sede na Praça 
da Matriz, n.º 22 - Centro Formosa do Rio Preto - Bahia, neste 
ato representado por seu Prefeito, o Sr. Termosires Dias dos 
Santos Neto, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula 
de Identidade nº 4.950.713-31 e CPF nº 552.021.525-15, 
residente e domiciliado nesta Cidade de Formosa do Rio 
Preto, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, 
e a _______________________________, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 
____________________, com sede à Rua ________ 
____________________, representada pelo Sr. _________ 
____________, portador de cédula de identidade no 
_______________ e CPF no ______________, abaixo-
assinado, na forma dos seus estatutos sociais , a seguir 
denominada simplesmente CONTRATADA, com fulcro no 
processo licitatório modalidade Tomada de Preços nº 
001/2019 homologado em ------/------/------ na forma e 
condições que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras, 
visando a execução de serviços complementares de assentamento de guia meio-fio em 
trecho reto, sarjeta  de concreto usinado, sinalização vertical e passeio/calçada  em  Ruas 
do Bairro Projeto, nos termos do contrato de repasse nº 1005278-
90/2013/MCIDADES/CAIXA, no intuito de atender ás necessidades do Município de 
Formosa do Rio Preto – BA,  sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Serviços Públicos e Saneamento, de acordo com as especificações contidas nos anexos do Edital 
da Tomada de Preços nº 001/2019. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 
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O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, consubstanciada em 
Termo Aditivo. 
 
§ 1o. O prazo para conclusão dos serviços é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 
emissão da Ordem de Início dos Serviços. 
 
§ 2o. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as condições 
previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, em 
obediência ao cronograma dos serviços. 
 
Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas 
quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, através da 
medição de Serviços Executados.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a ser pago 
de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato. 
 
Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente contrato 
correrão à conta da seguinte programação:  
 

 
Os valores serão pagos, na seguinte bancaria agência xxx conta corrente xxx.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO. 
 
Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos 
serviços executados no período, para efeito de faturamento. 
 
§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia do 
Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa à obra contratada. 
 
§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 
quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados 
parcialmente. 
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§ 3o. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados em até 60 (sessenta 
dias) após a apresentação de boletim de medição devidamente aprovado, comprovação de 
regularidade fiscal, jurídica, trabalhista, previdenciária e emissão de nota fiscal de prestação de 
serviços, ou até a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica da 
CONTRATANTE, CONCEDENTE ou ORGÃO FINANCIADOR observadas as condições 
estabelecidas neste Contrato.    
 
§ 4o. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12 (doze) 
meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data da proposta de 
preços pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
I - Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente 
credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao 
mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação 
entre as partes, sendo que qualquer substituição do gestor contratual, deverá ser comunicada ao 
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 
 
II - Executar, sob sua inteira responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos serviços, em 
obediência às normas técnicas e projeto aprovado, fornecendo materiais, mão-de-obra e 
equipamentos necessários; 
 
III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam 
as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de 
solidariedade; 
 
IV - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou 
a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por 
seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
 
V - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços 
decorrentes de erros constatados, de sua responsabilidade; 
 
VI - Providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste 
Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do uso de equipamentos provisórios 
e de segurança; 
 
VII - a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer preposto por 
determinação do CONTRATANTE; 
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VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos 
empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro do INSS correrão 
por conta da CONTRATADA; 
 
IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e 
equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos 
eventualmente venha a ocorrer; 
 
X - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações e 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
XI - prestar garantia, na forma prevista no item 11 do Edital da Tomada de Preços n.º 001/2019. 
 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter paga-
mentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerada 
a natureza do mesmo; 
 
II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 
 
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subempreitar os 
serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE, sob 
pena do disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
Parágrafo único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral 
pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os 
serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual 
entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
 
Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pelo 
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda deste Contrato e disposto 
no § 1o do artigo 86, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes 
multas: 
 
I - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da 
Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA; 
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II - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima 
de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da 
Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas, alter-
nativamente, as seguintes multas: 
 
I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda, 
sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
 
II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
 
§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente mora-
tório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de 
eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar. 
 
§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra. 
 
§ 4o. O CONTRATANTE descontará da garantia prestada pela CONTRATADA o valor das multas 
previstas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA pela dife-
rença. 
 
§ 5o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento. 
 
§ 6o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostas 
pelas autoridades competentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com fiel ob-
servância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”. 
 
§ 1o. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que deverá 
ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que a 
CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, desde que o 
mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada. 
 
§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas 
técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de Impug-
nação”, conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima mencionada.  
 
§ 3o. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá corrigir as 
falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pelo CONTRA-
TANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se sem efeito a comunicação da 
conclusão. 
 
§ 4o. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, o CON-
TRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades 
previstas. 
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§ 5o. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, 
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes. 
 
§ 6o. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será efetuado após 
o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante lavratura do competente 
“Termo de Recebimento Definitivo”. 
 
§ 7o. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a consequente emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo 
de observação previsto no § 5o desta cláusula. 
 
§ 8o. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa de 
Débito - CND específica deste Contrato, emitida pelo INSS, e não havendo qualquer pendência 
a solucionar, será emitido o competente Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais. 
 
§ 9o. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e se-
gurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos 
em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos 
que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente. 
 
§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrerem 
modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus 
dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modifica-
ções, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alte-
rações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, o CONTRATANTE poderá res-
cindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem-
pre que ocorrer: 
 
I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e 
das demais cláusulas contratuais; 
 
II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE; 
 
III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da CONTRA-
TADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE; 
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IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das espe-
cificações contratuais; 
 
V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE; 
 
VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA, 
anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE; 
 
VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a execução 
contratual; 
 
VIII - a dissolução da CONTRATADA; 
 
IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a 
juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato. 
 
§ 1o. A rescisão contratual poderá ser: 
 
I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos; 
 
II - Judicial, nos termos da legislação em vigor; 
 
III - amigável, por acordo entre as partes. 
 
§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do art. 
80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto con-
tratual por execução direta ou indireta. 
 
§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse 
imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de 
todos os materiais existentes, devendo, porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a 
partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as ra-
zões da rescisão. 
 
§ 5o. A avaliação, citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo CONTRA-
TANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do CONTRA-
TANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas alheias. 
 
§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para apresentação 
de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA. 
 
§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto 
de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido. 
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§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os direitos 
de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 
 
O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele deri-
vados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, 
dados em garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE. 
 
§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos. Dia-
gramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, re-
ferente ao objeto executado por ela. 
 
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste 
Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os di-
reitos assegurados à contratada. 
 
§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e a 
Proposta Comercial da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 
 
As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através 
de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto rela-
tivos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Formosa do Rio Preto, Estado 
da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor 
e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Formosa do Rio Preto, BA, __ de _______ de 2019. 
 
 ________________________________ 

CONTRATANTE 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
Nome: 
R.G.: 
 
_____________________________ 
Nome: 
R.G.:  

 
 

________________________________ 
CONTRATADA 
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