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EDITAL DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  2.330/2020 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, ESTADO BAHIA, através da Co-

missão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que reali-

zará licitação na modalidade  Tomada de Preços, tipo menor preço global por lote, tendo por 

finalidade a seleção da melhor proposta visando a execução, sob regime de empreitada por preço 

global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em construção civil, vi-

sando a execução de serviços de pavimentação asfáltica em TSD (tratamento superficial 

duplo), sarjeta, assentamento de guia meio-fio e sinalização horizontal,  nas comunidades 

rurais de Arroz, Canadá, Agrovila e Pavão,  em conformidade com as condições do edital 

e seus anexos. Estando 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 14 de setembro de 2020  

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 contratação de empresa especializada em cons-

trução civil, visando a execução de serviços de pavimentação asfáltica em TSD (tratamento 

superficial duplo), sarjeta, assentamento de guia meio-fio e sinalização horizontal,  nas 

comunidades rurais de Arroz, Canadá, Agrovila e Pavão,  em conformidade com as condi-

ções do edital e seus anexos, conforme Projetos Básico e Executivo, sob o regime de emprei-

tada 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;  
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2.3 - Durante a execução, na hipótese de constatação de anomalia que comprometa o andamento 

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, de-

vendo 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 

 

2.5 – A execução dos quantitativos referente a sarjeta e meio-fio, poderão ser executados pela 

CONTRATANTE, de acordo com a necessidade apresentada pela Secretaria de Infraestrutura 

Serviços Públicos e Saneamento.  
 
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 
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 
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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 Licita-
ção 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 referendou 
e 01 (uma) via será entregue ao licitante para ser apresentada à CPL em envelope fechado 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 180 (cento e oitenta) 
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 condi-
ções previstas 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 
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.  
 

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA. 
Tomada de Preços: 004/2020. 
Nome e Endereço do licitante: 
Identificação dos Envelopes: 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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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 rubrica-
das pelo representante legal e encabeçadas, por índice, no qual constem as respectivas páginas 
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-
cílio 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), 
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 Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil CAU/BR, quanto ao CREA/BR pode ser do local da sua sede, contendo, 
neste último caso, o visto do CREA/BA nos termos da legislação em vigor, contendo dados ca-
dastrais atuais; 
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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 regula-
ridade 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:  

 
- 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; 

 

Obs. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-

operacional de que trata o item 6.1.3.4 deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela administração. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 

 
6.1.3.5 – DECLARAÇÃO do licitante, informando que tomou conhecimento de todas as informa-
ções e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, em confor-
midade com o Acordão  TCU n°906/2012 – Plenário.  
 
 
6.1.4 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
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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 
 
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 

 
Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante; 
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 rela-
tivamente 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 setem-
bro 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 societá-
rio 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. 
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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, ne-
cessário 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. 
 
7 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), encabeça-
das necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se en-
contram, deverão ser apresentadas em papel tamanho A4, timbrado com informações da licitante, 
sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, devendo ser apresentada na forma original ou 
cópia autenticada. 
 
7.1.1 - Carta proposta por lote 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, manuten-
ção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais 
e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remunera-
ção 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 
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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. 
 
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 envelo-
pes 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 ocor-
rências 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 exi-
gências 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 ina-
ceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo fixada nas Planilhas Orçamentárias, ou que 
apresentarem valor global dos lotes maior que os abaixo relacionados.   
 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR MÁXIMO  ADMITIDO 

01 Pavimentação em TSD Arroz  R$ 493.646,49 

02 Pavimentação em TSD Agrovila R$ 269.724,33 

03 Pavimentação em TSD Canadá R$ 157.763,25 

04 Pavimentação em TSD Pavão R$ 160.002,48 
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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 por lote 
 
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; 
 
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 Comis-
são 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 re-
curso, 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 lici-
tantes 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 
 

9



 
 

 
 
 

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

 

11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da 
sua convocação. 
 
 
11.3 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo esta-
belecido 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 ma-
téria. 
 
11.4 - 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 con-
dições do primeiro classificado ou revogar a licitação. 
 
11.5 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de Licitação 
serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 
 
11.6 - 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 (ses-
senta 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 fi-
nanceira: 
 

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 

00 – Fonte de recursos 

 
13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICROEMPRESAS E EM-

PRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR N.º 123/06) 
 
13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devi-
damente 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.  
 
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 emis-
são 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 con-
trato, ou revogar a licitação.  
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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 mi-
croempresas 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 pro-
posta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudi-
cado 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 exer-
cício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pe-
queno 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.  

14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos necessá-

rios 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 subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecidos, independen-

temente 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. 
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14.9 - Quaisquer esclarecimentos, questionamento, adicionais referentes à presente licitação po-

derão 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 ele-

trônicos.   
 

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, 25 de agosto de 2020. 

 

 

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO   

Prefeito Municipal  
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ANEXO - I 
 

MINUTA DO CONTRATO  
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MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2020 

 TOMADA DE PREÇOS No 004/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.330/2020 

 
 

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, brasi-

leiro, 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 sim-

plesmente CONTRATANTE, e a _______________________________, pes-

soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 

____________________, com sede à Rua ________ ____________________, re-

presentada pelo Sr. _________ ____________, portador de cédula de 

identidade no _______________ e CPF no ______________, abaixo-assi-

nado, na forma dos seus estatutos sociais , a seguir denominada 

simplesmente CONTRATADA, com fulcro no processo licitatório 

modalidade Tomada de Preços nº 004/2020 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 construção civil, 
visando a execução de serviços de pavimentação asfáltica em TSD (tratamento superficial du-
plo), sarjeta, assentamento de guia meio-fio e sinalização horizontal,  nas comunidades rurais 
de Arroz, Canadá, Agrovila e Pavão,  em conformidade com as condições do edital e seus ane-
xos, 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 no procedimento licitatório Tomada de Preços nº 
004/2020. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 
 
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 adi-
tivo. 
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§ 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 obedi-
ência ao cronograma dos serviços. 
 
Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas quantida-
des 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 corre-
rão à conta da seguinte programação:  
 
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 
00 – Fonte de recursos 

 
Os valores serão pagos, na seguinte bancária da empresa 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 exe-
cutados 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. 
 
§ 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 OR-
GÃO FINANCIADOR observadas as condições estabelecidas neste Contrato.    
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§ 4o. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12 (doze) me-
ses, 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 cre-
denciado, 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 obe-
diência 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, pre-
videnciários, 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 ter-
ceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seus pro-
postos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acom-
panhamento 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 Con-
trato, 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 de-
terminação do CONTRATANTE; 
 
VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos em-
pregados 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 equipamen-
tos, 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 002/2020. 

16



 
 

 
 
 

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

 

 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter pagamentos 
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 natu-
reza dele; 
 
II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 
 
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado. 
 
IV  -  A execução dos quantitativos referente a sarjeta e meio-fio, poderão ser executados pela CON-
TRATANTE, de acordo com a necessidade apresentada pela Secretaria de Infraestrutura Serviços Pú-
blicos e Saneamento. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subempreitar os ser-
viços 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 CON-
TRATANTE e eventuais subempreiteiras. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
 
Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pelo CON-
TRATANTE 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; 
 
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 Autori-
zação dos Serviços determinado pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas, alternativa-
mente, 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; 
 

17



 
 

 
 
 

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

 

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 moratório 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 pre-
vistas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA pela diferença. 
 
§ 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 observân-
cia 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 CONTRA-
TADA 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 Impugnação”, con-
forme 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 CONTRATANTE, 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 CONTRA-
TANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas. 
 
§ 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 Recebi-
mento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de ob-
servação previsto no § 5o desta cláusula. 
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§ 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 segu-
rança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites esta-
belecidos 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 CON-
TRATADA. 
 
§ 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 mo-
dificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos con-
tratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modificações, compen-
sando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei n.º 8.666/93, o CONTRATANTE poderá rescindir, 
unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre 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 CONTRATADA com 
terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE; 
 
IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das especifica-
ções 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 contra-
tual; 
 
VIII - a dissolução da CONTRATADA; 
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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 contratual 
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 razões da rescisão. 
 
§ 5o. A avaliação, citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo CONTRATANTE, 
composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do CONTRATANTE, 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 CONTRA-
TADA. 
 
§ 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. 
 
§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os direitos de de-
fesa 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 derivados 
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. Diagramas, 
planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao ob-
jeto executado por ela. 
 
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Con-
trato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos asse-
gurados à contratada. 
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§ 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 relativos 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 2020. 
 
 ________________________________ 

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

 
 

________________________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO – II 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO - ESPECIFICA-

ÇÕES TÉCNICIAS  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

COMPROSIÇÃO DO BDI  
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentação Asfáltica tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo)

LOCAL: Formosa do Rio Preto - BA (Diversoso Povoados)

Pavimentação Asfáltica - TSD

Especificações Técnicas dos Serviços.

1) SERVIÇOS DE LIMPEZA: Raspagem e eleiramento da camada de vegetal

existente, carga e transporte para bota-fora e espalhamento do mesmo.

2) TERRAPLANAGEM: A terraplanagem consiste na execução das operações

de corte no material existente nas ruas locais, ate uma profundidade de 40 cm

da cota primitiva. Omaterial resultante deste corte será carregado,

transportado, descarregado e espalhado em local determinado pela

contratante.

3) MELHORIA DE SUB-LEITO: A melhoria de sub-leito consiste na execução

sobre a terraplanagem acabada, de todas as operações necessárias à

compactação de sub-leito no grau especificado na profundidade de 15 cm, e o

preparo do leito carroçável, para a obtenção da superficial e definida nos

alinhamentos, perfis e seções transversais das ruas. Serão utilizados os

materiais existentes no local onde os serviços estão sendo executados. A

melhoria do sub-leito serra executada após a regularização da terraplanagem,

escarificando a superfície obtida a cota 15 cm, inferior a cota de projetos de

serviços acabados. Após a escarificação a superfície será umedecida e

gradeada de forma homogênea para posterior compactação. A compactação

será executada progressivamente, das bordas para o centro da pista, ate a

obtenção do grau de compactação especificado.

4) REFORÇO DO SUB-LEITO: Os serviços compreender todas as operações

necessárias a construção de uma camada de pavimento de 15 cm de

espessura, constituída por solo escolhido do tipo A-2:4, e adequadamente
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compactado, obedecendo o alinhamento das sarjetas e a seção transversal da

rua. Os materiais empregados, extraídos em jazidas previamente ensaiadas,

deverão ser isentos de solo vegetal e impurezas, e possuir características

superior as do material do sub-leito.

Os materiais escavados e transportados para o local de aplicação distante a 6

Km, serão descarregados na pista, formando montes e leiras, para posterior

esparramento com motoniveladora. Os materiais serão esparramados em

camas individuais de, no mínimo 15 cm e de no máximo 20 cm de espessura

após a compactação. Após o esparrame dos materiais, devera ser determinado

o teor de umidade. Se houver excesso de umidade, os materiais deverão ser

removidos. Se houver falta de umidade, a quantidade de água faltante deverá

ser adicionada com irrigadeira parcelada e uniformemente.

Após o umedecimento, este devera ser tratado com rotativa para que o solo

fique bem

homogêneo. Iniciam-se as operações de compactação com rolos vibratórios do

tipo autopropelido. Os rolos vibratórios percorrerão a camada que esta sendo

compactada, em trajetórias eqüidistantes do eixo da rua, de modo a superpor,

em cada percurso, parte dasuperfície coberta no percurso anterior em pelo

menos 20 cm. Os percursos serão realizados das bordas para o centro, nos

trechos em tangentes, e curva repetidamente, até ser obtido o grau de

compactação que deverá ser de 100% do proctor modificado.

5) BASE DE SOLO FINO A-2:4: O presente serviço compreende o

fornecimento da carga, transporte e descarga dos materiais, mão de obra e

equipamentos necessários a execução de base estabilizada. Os materiais

serão extraídos de jazidas previamente com analise de laboratório, e serão

descarregados no leito carroçável em montes ou leiras de dimensões

constantes tanto possíveis, de modo a facilitar a distribuição. Concluída a

distribuição, serão iniciadas as operações de mistura, e umedecimento ou

secagem visando obter, em toda a superfície da camada solta, uma mistura

homogênea na umidade ótima.

Concluída a mistura úmida, inicia-se a preparação de compactação pelas

bordasatéo ma&gST
HJ'<
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centro nos trechos em tangente, e da borda mais baixa para a mais alta nos

trechos em curva. Compactação esta que devera atingir 100% do proctor

modificado. Sendo por conta da contratada os ensaios de corpo de prova.

Terminada a compactação, a base será conformada com motoniveladora

trabalhando em corte, após ter recebido irrigação superficialmente. O

acabamento final será executado rolando a base com pneumáticos.

6) IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE: A imprimadura impermeabilizante

seráexecutada sobre a superfície da base acabada, após a sua limpeza com

vassoura e compressores de ar retirando a poeira, sobra de solos e materiais

orgânicos. A imprimadura impermeabilizante será executada com ADP, Asfalto

Diluído de Petróleo do tipo CM-30, na proporção de 1,2 litros por metro

quadrado. Este material possui baixo teor de viscosidade na temperatura de

aplicação, permitindo assim sua penetração na camada de base,

impermeabilizando-a e possibilitando a sua aderência ao revestimento asfalto.

7) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO E CAPA SELANTE: A

capa de rolamento será executada sobre imprimadura curada, após a sua

limpeza. Consiste

em:

7.1) Primeira aplicação de Asfalto Emulsionado Tipo RR-2C, espargido sobre

pressão e a uma temperatura de 65°.C, a razão de 1,2 litros por metro

quadrado.

7.2) Distribuição de pedra britada n°. 1(16mm), na proporção de 24,3 litros por

metro quadrado, acerto manual, passagem de vassourão de arrasto e

compressão com rolo liso de 10/12 toneladas. Iniciando-se a rolagem das duas

bordas para o centro da pista; as passadas do rolo compressor serão

distanciadas entre si de tal forma que, em cada percurso, seja coberta metade

do rastro deixado no percurso anterior.

7.3) Segunda aplicação de Asfalto Emulsionado Tipo RR-2C, a uma

temperatura de 65°.C, espargido sobre pressão, a razão de 1,5 litros por metro

quadrado.

7.4) Distribuição de pedra britada n°. 0 (zero), pedrisco na proporção 7,50 litros

por metro quadrado. Acerto manual, passagem de vassouão de arrasto e

compreensão com rolo liso 10/12 toneladas, sempre se iniciando a rolagem das

'SI
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duas bordas para o centro da pista, de forma que cada percurso seja coberta

metade do rastro deixado no percurso anterior.

7.5) Terceira aplicação de Asfalto Emulsionado Tipo RR-2C, espargido sob

pressão, e a uma temperatura de 65°.C, a razão de 1,00 litros por metro

quadrado.

7:6) Distribuição de pó de pedra na proporção de 6,0 litros por metro quadrado,

passagem de vassourão e rolagem final de acabamento.

7.7) Nos cruzamentos deverão ser pavimentadas as embocaduras de ruas

adjacentes.

7.8) Os trechos em execução deverão ser sinalizados pela Empreiteira

proponente de acordo com a lei vigente, quando da liberação para o trafego, a

empreiteira devera notificar com antecedência, ao serviço de transito, para a

sinalização definitiva.

8) - OBRAS COMPLEMENTARES EPASSEIOS COM ACESSIBILIDADE

8.1) Guias e Sarjetas

8.1.1) A marcação, alinhamento e nivelamento das guias e sarjetas deverão

obedecer às medidas e especificações determinadas em projeto; eventuais

discrepâncias ou omissões entre implantação e projeto deverão ser observadas

as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Depto. Técnico da

Prefeitura caso seja necessário alterações.

/\ntes do assentamento das guias/ sarjetas o solo de fundação deverá ser

compactado com soquete mecânico ou rolo compressor para se evitar futuros

recalques.

Ás guias e sarjetas deverão ser pré fabricadas não sendo aceito, de forma
alguma, a execução mecanicamente com extrusora.

O concreto utilizado deverá ter um consumo 250 kg de cimento por metro

cúbico com brita 01, apresentando plasticidade e umidade tais que, depois de

moldado deverá constituir uma massa compacta sem buracos ou ninhos.

-As guias e sarjetas terminadas deverão ter as seguintes dimensões livres:

Sarjetas: espessura 08 cm

Largura 30 cm cfcl^Sáí
Guia: dimensão (12x15x30x100 cm) cm fmaA •
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O perfil deverá apresentar perfeita concordância com as modificações de

direção e curvas. Para a cura do concreto será utilizado o método da irrigação

ou aspersão de água em intervalos freqüentes. Para conclusão do serviço será

necessário reposição de solo no espaço reservado para calçada, até o nível do

respaldo da guia.

9.1 Meio Fio

9.1.1 Meio fio de concreto (12x30 cm), rejuntado com argamassa 1:4 cimento e

areia, incluindo escavação e reaterro Compreende: A implantação de meios

fios visa proteger e estabilizar a estrutura do pavimento da pista, além de servir

como divisor entre a mesma e os passeios. Durante a execução obedecer aos

alinhamentos e cota de projeto, como também executar juntas de dilatação a

cada 10 metros.

Executar os meios fios em concreto fck >15 MPa, o qual deverá ser preparado

conforme NBR 6118/80 quanto ao traço, lançamento e cura.

Medição: por metro linear executado.

t10) SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do

COTRAN/DENATRAN, como também estar em conformidade com diretrizes e

orientações da CONTRATANTE.

10.1) Sinalização Horizontal

10.1.1) Pintura horizontal c/termoplástico-3 anos tinta (faixas de pedestre, setas

evzebrados) Compreende: A pintura das faixas de pedestre, dos símbolos e

legendas aplicadas sobre o revestimento da via, obedecendo ao projeto e

atender as condições de segurança e conforto. A pintura é composta por

ligantes, pigmentos, aditivo e microesferas de vidro. As microesferas de vidro

sé|o constituídas de partículas esféricas de vidro de alta qualidade, do tipo

soda-cal. Efetuar a aplicação de micro esferas classificadas como: Tipo I B,

(Premix) as quais são incorporadas às tintas antes da sua aplicação,

fornecendo retrorrefletorização somente após o desgaste da superfície

aplicaçla,. quando se tornam expostas; Tipo II (Drop-on) - aplicadas

concomitantemente com o material termoplástico de modo a permanecer na
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superfície da película aplicada, fornecendo retrorrefletorização imediata. A

retrorrefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por

metro quadrado, deverá para sinalização definitiva: 250 mcd.m-2 .lx- 1, para

cor branca e 150 mcd.m-2 .lx-1, para cor amarela. A fase de aplicação engloba

as seguintes etapas: Pré-marcação consiste nos alinhamentos dos pontos,

locados pela topografia, pela qual o operador de maquina irá se guiar para

aplicação do material. Pintura consiste na aplicação do material por

equipamentos adequados de acordo com alinhamento fornecido pela pré-

marcação e pelo projeto de sinalização. O material deverá ser aplicação em

superfície limpa, seca e isenta de detritos, óleos ou outros elementos

estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade das faixas e

sinais; As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa

homogeneidade do material. O termoplástico deve ser fundido a uma

temperatura ente 180°C e 200°C e agitado permanentemente para obter uma

consistência uniforme durante a aplicação. Medição: pela área efetivamente

aplicada expressa em metros quadrados.

Medição: por unidade instalada.

FORMOSA DO RIO PRETO - BA, 25 DE AGOSTO DE 2020

Hyago da Silva Vieira Bispo

Eng° Civil

CREA24421/D-DF

WESNoHL
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KIKi^Sn nnLT«°JÍE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
FORMOSA DORIOPRETO - BA stNAP 12/2019

OBRA' ARROZ

PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO: ZONA RURAL

ITEM
CÓDIGO

SINAP
DESCRIÇÃO DOSSERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇOS
UNITÁRIOSEM

BDI

PREÇOS
UNITÁRIOCOM

BDI 21.00%

PREÇO TOTAL
SEM BDI

PREÇO TOTAL
COM BDI

21,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES • -" : " -:- • ..--r•,,v-.v;---;:: •-.••'--:-~~:-y. .>-•• -:••;.•-';>- --"-v.ü- ----.-i-^V:-:;....- .;..-.-..•, zrj~ry\- •fí-^r---•-••: •
1 1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3.00 280,37 339.25 841.11 1.017.74

12 78472
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO. INCLUSIVENOTA DE
SERVIÇOS. A M2 7.700.00 0.38 0.46 2.926.00 3.540,46

SUB TOTAL 4.558.20

2 TERRAPLENAGEM

2.1 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DESUBLEITO DESOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 7.700.00 1.71 2.07 13.167,00 15932.07

22 79480
ESCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EMSOLO EXCETO ROCHAATE 2 OOM
PROFUNDIDADE M3 1.501.50 2.23 2,70 3.348.35 4.051.50

23 74010/001
CARGA E DESCARGAMECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE
6.0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP. CAPACIDADEDA
CAÇAMBA 1.7 A 2.8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 1.501,50 1,53 1.85 2.297,30 2.779.73

24 97913 TRANSPORTECOMCAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3.EMVIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 18.018.00 1.32 1.60 23.783.76 28 778,35

2.5 74151/001
ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA. UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA. PESO OPERACIONAL * 13T E PA
CARREGADEIRA COM 170 HP.

M3 1.501.50 2.83 3,42 4249,25 5.141,59

26 72838 TRANSPORTE COMCAMINHÃO BASCULANTE DE6 M3. EMVIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 M3XKM 18.018.00 1.32 1.60 23783,76 28778.35

27 100574 ESPALHAMENTO DEMATERIAL COM TRATOR DEESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.501.50 0.98 1.19 1.471,47 1 780.48

28 96388
EXECUÇÃO ECOMPACTAÇÃO DE BASE EOU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
DE SOLOS DECOMPORTAMENTO LATERlTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO.
ESCAVAÇÃO. CARGA ETRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.155.00 7.71 9.33 8.905,05 10.775.11

SUB TOTAL 98.017.17

3 PAVIMENTO TSD

3 1 96401 EXECUÇÃO DEEXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÂO COM ASFALTO DILUlDO CM-30.
AF_11/2019 M2 7.040,00 7,09 8.58 49.913.60 60395.46

72840
TRANSPORTE COMERCIAL COMCAMINHÃO CARROCERIA 9 T. RODOVIA
PAVIMENTADA. (Asfalto Diluído CM-30). TXKM 1.267.20 0,54 0.65 684.29 827.99

32 97805 CONSTRUÇÃO DEPAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO. COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 M2 7.040.00 8.13 9.84 57 235.20 69254.59

33 72684 TRANSPORTE COMERCIAL COMCAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
PAVIMENTADA. (Brita 01) M3XKM 31.299.84 0.81 0.98 25352.87 30676.97

34 72840 TRANSPORTE COMERCIALCOM CAMINHÃO CARROCERIA9 T, RODOVIA
PAVIMENTADA (Emulsao Asfáltica RR-2C). TXKM 2.428.80 0.54 0.65 1.311.55 1 586.98

35 73760/001

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DEASFALTO NA PROPORÇÃO
DE0.7 A 1.5L/ M2.DISTRIBUIÇÃO DEAGREGADOS DE5 A 1SKG/M2 E
COMPACTAÇÃO COM
ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C. INCLUSO APLICAÇÃOE COMPACTAÇÃO

M2 7.040,00 4.21 5.09 29638.40 35 862.46

36 72840
TRANSPORTE COMERCIAL COMCAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
PAVIMENTAOA (Brita 0). TXKM 9 123.84 0.54 0.65 4926,87 5961.52

37 72840 TRANSPORTE COMERCIAL COMCAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA
PAVIMENTADA (Emulsâo Asfáltica RR-2C). TXKM 1.267.20 0.54 0.65 684.29 827.99

SUB TOTAL 205.393,96

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4 1 94273

ASSENTAMENTODE GUIA(MEIO-FIO)EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFER

IORX BASE SUPERIOR XALTURA), PARA VIAS URBANAS (USOVIÁRIO)

M 2.200.00 35.96 43.51 79.112.00 95.725.52

42 94287 EXECUÇÃO DESARJETA DECONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM
TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA M 2200.00 29.84 36.11 65.648,00 79 434.08

44 72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTALCOM TINTARETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 396,00 21.95 26.56 8.692,20 10517.56

SUB TOTAL 1B5.677.16

'•' TOTAL GERAL | •. .-:...,-,-:-4 . -; -:. 407.972,31 493.646,49

30



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL |
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: ARROZ |
MUNICÍPIO: FORMOSA DO RIO PRETO - BA

PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO: ZONA RURAL
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO
% das

Etapas

Valor das

Etapas

PRAZOS

1 mês 2 mês 3 mês

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,92% 4.558,20 4.558,20

100,00%

2.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 19,86% 98.017,17 98.017,17

100,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM TSD 41,61% 205.393,96 41.078,79 143.775,77 20.539,40

20,00% 70,00% 10,00%

4.0 SERIÇOS COMPLEMENTARES 37,61% 185.677,16 185.677,16

100,00%

PERCENTUAL DO PERÍODO 29,10% 29,13% 41,77%
PERCENTUAL ACUMULADO 100,00% 29,10% 58,23% 100,00%

CUSTO DO PERÍODO 143.654,16 143.775,77 206.216,56
VALOR ACUMULADO 493.646,49 143.654,16 287.429,93 493.646,49

*«£SS
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QUADRO DEVIAS PARA PAVIMENTAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS
PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO:ZONA RURAL
MUNICÍPIO: FORMOSA DO RIO PRETO - BA

RUA
TIPO DE

PAVIMENTO

TRECHO
EXTENSÃO(m) LARGURA(m)

ÁREA DA BASE

(m2)
ÁREA TSD (m2) PASSEIO (m3)

LARGURA 1,S0m
MEIO FIO (m) SARJETA (m)

VOLUME (m3)
BASEINICIO FIM

TRECHO 01 TSD PONTO 01 PONTO 02 800,00 7.00 5.600,00 5.120.00 144,00 1.600,00 1.600,00 840,00
TRECHO 02 TSD PONTO 01 PONTO 02 300,00 7.00 2.100,00 1.920.00 54.00 600,00 600,00 315,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.700,00 7.040,00 198,00 2.200,00 2.200,00 1.155,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.454/0001-28 - www.formosadoriopreto.ba.gov.br

Praça da Matriz n° 22 - Centro - CEP 47.990.000

PAVIMENTAÇÃO
LOC.AGROVILA

Praça da Matriz n° 22- Centro CEP 47990-000 Telefone (77) 3616-2115-2121-212125
administracao@formosadoriopreto.ba.gov.br
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PREFEITURADOMUNICÍPIODEPLANILHAORÇAMENTÁRIADEREFERÊNCIA
FORMOSADORIOPRETO-BASINAP12/2019

OBRA:AGROVILA
PROGRAMADEPAVIMENTAÇÃOZONARURAL

ITEMCÓDIGO
SINAPDESCRIÇÃODOSSERVIÇOSUNID.QUANT.

PREÇOS
UNITÁRIO
SEMBOI

PREÇOS
UNITÁRIOCOM

BDI21,00%

PREÇOTOTAL
SEMBDI

PREÇOTOTAL
COMBDI21,00%

1SERVIÇOSPRELIMINARES-.--

.-.,---

1174209/001PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADOM23,00280.37339.25841.111.017.74

1.278472SERVIÇOSTOPOGRÁFICOSPARAPAVIMENTAÇÃO.INCLUSIVE
NOTADESERVIÇOS.A

M24.200.000,380.461.596,001.931,16

SUBTOTAL2.948,90

2TERRAPLENAGEM

21100576REGULARIZAÇÃOECOMPACTAÇÃODESUBLEITODESOLO
PREDOMINANTEMENTEARGILOSO.AF_11/2019

M24.200,001.712.077.182.008690.22

2279480ESCAVAÇÃOMECÂNICACAMPOABERTOEMSOLOEXCETO
ROCHAATE2.00MPROFUNDIDADE

M3819,002.232.701.826.372.209.91

2.374010/001

CARGAEDESCARGAMECÂNICADESOLOUTILIZANDO
CAMINHÃOBASCULANTE6.0M3/16TEPACARREGADEIRA
SOBREPNEUS128HP.CAPACIDADEDACAÇAMBA1,7A2.8M3.
PESOOPERACIONAL11632KG

M3819.001.531.851.253,071.516.21

2497913
TRANSPORTECOMCAMINHÃOBASCULANTEDE6M3.EMVIA
URBANAEMREVESTIMENTOPRIMÃRIO(UNIDADE:M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM9.828.001.321.6012.972,9615.697.28

2574151/001
ESCAVAÇÃOECARGAMATERIAL1ACATEGORIA,UTILIZANDO
TRATORDEESTEIRASDE110A160HPCOMLAMINA.PESO
OPERACIONAL*13TEPACARREGADEIRACOM170HP.

M3819.002.833.422.317.772804.50

2672838
TRANSPORTECOMCAMINHÃOBASCULANTEDE6M3,EMVIA
URBANAEMREVESTIMENTOPRIMÁRIO(UNIDADE:M3XKM).
AF_01/2018

M3XKM9.828.001,321.6012.972,9615697,28

27100574ESPALHAMENTODEMATERIALCOMTRATORDEESTEIRAS.
AF11/2019M3819.000.981.19802,62971.17

2.896388

EXECUÇÃOECOMPACTAÇÃODEBASEEOUSUBBASEPARA
PAVIMENTAÇÃODESOLOSDECOMPORTAMENTOLATERÍTICO
(ARENOSO)-EXCLUSIVESOLO.ESCAVAÇÃO,CARGAE
TRANSPORTE.AF11/2019

M3630,007,719,334.857,305.877.33

SUBTOTAL53.463,91

3PAVIMENTOTSD

3196401EXECUÇÃODEEXECUÇÃODEIMPRIMAÇÃOCOMASFALTO
DILUÍDOCM-30.AF_11/2019

M23840.007,098.5827225.6032942.98

72840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.
RODOVIAPAVIMENTADA.(AsfaltoDiluídoCM-30).

TXKM691.200,540.65373.25451.63

3.297805
CONSTRUÇÃODEPAVIMENTOCOMTRATAMENTO
SUPERFICIALDUPLO,COMEMULSÂOASFÁLTICARR-2C.
AF_01/2018

M23.840.008,139.8431.219,2037775.23

3.372884TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.
RODOVIAPAVIMENTADA.(Brita01)

M3XKM17.072.640,810.9813.828.8416.732.89

3472840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.
RODOVIAPAVIMENTADA.(EmulsaoAsfálticaRR-2C).

TXKM1.324,800.540.65715.39865.62

3.573760/001

CAPASELANTECOMPREENDENDOAPLICAÇÃODEASFALTO
NAPROPORÇÃODE0.7A1,5L/M2.DISTRIBUIÇÃODE
AGREGADOSDE5A15KG/M2ECOMPACTAÇÃOCOM
ROLO-COMUSODAEMULSAORR-2C,INCLUSOAPLICAÇÃOE
COMPACTAÇÃO

M23.840.004.215.0916.166,4019.561.34

3672840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T,
RODOVIAPAVIMENTADA.(Brita0).TXKM4.976.640.540.652.687,393.251.74

3772840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.
RODOVIAPAVIMENTADA.(EmulsâoAsfálticaRR-2C).

TXKM691.200.540.65373.25451.63

SUBTOTAL112.033,07

4SERVIÇOSCOMPLEMENTARES

4.194273

ASSENTAMENTODEGUIA(MEIO-FIO)EMTRECHORETO,
CONFECCIONADAEMCONCRETOPRÉ-FABRICADO.
DIMENSÕES100X15X13X30CM(COMPRIMENTOXBASEINFER
IORXBASESUPERIORXALTURA).PARAVIASURBANAS(USO
VIÁRIO)

M1.200,0035.9643,5143.152,0052.213,92

4.294287EXECUÇÃODESARJETADECONCRETOUSINADO.MOLDADA
INLOCOEMTRECHORETO.30CMBASEX10CMALTURA

M1200.0029.8436.1135.808.0043327,68

4472947SINALIZAÇÃOHORIZONTALCOMTINTARETRORREFLETIVAA
BASEDERESINAACRÍLICACOMMICROESFERASDEVIDRO

M2216.0021.9526.564.741.205.736.85

SUBTOTAL101.278,45

-vTOTALGERAL^--.'-:krm---..#-;:,v.--:.j-U-:-.,:^.ir222012,67269.724,33

WpQP,
d*
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL 1
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DEVIASPUBLICAS
LOCAL: AGROVILA1 1 |
MUNICÍPIO: FORMOSA 00 RIO PRETO- BA

1 1 1
CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

1 1

ITEM DESCRIÇÃO %das

Etapas
Valor das

Etapas

PRAZOS

1 mês 2 mês 3 mês

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.09% 2.948.30 2.948.90

100.00%

2.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 19.82% 53.4C3.91 53.463.91

100.00%

3.0 PAVIMENTAÇÃOEMTSD 41,54% 112.033.07 22.406,61 78.423.15 11.203,31
20.00% 70.00% 10.00%

4.0 SERIÇOS COMPLEMENTARES 37.55% 101.278.45 101.278.45
100.00%

PERCENTUAL DO PERÍODO 29,22% 29,08% 41.70%
PERCENTUAL ACUMULADO 100.00% 29,22% 58.30% 100,00%

CUSTO DO PERÍODO 78.819.43 78.423,15 112.481,76
VALOR ACUMULADO 269.724,33 78.819.43 157.242,57 269.724,33
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS
LOCAL: AOROVILA

MUNICÍPIO: FORMOSADORIO PRETO - BA

RUA
TIPO DE

PAVIMENTO

TRECHO EXTENSAO(m) LARGURA (m)
ÁREA DA BASE

(m2)
ÁREATSD|m2) PASSEIO (mj|

LARGURA I.SOm
MEIO FIO (m) SARJETA |m) VOLUME (ml)

BASEINICIO FIM

AGROVILA TSD PONTO 01 PONTO 05 600 00 700 4 200.00 3 840.00 108.00 1200 00 1200 00 630.00
000 0.00 000 0.00 000

000 0.00 0.00 0.00 000

0.00 0.00 0 00 000 000

0.00 o.oo 0 00 000 000

000 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0 00 0.00 0,00

0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00
TOTAL 4.200.00 3.840.00 loa.oo 1.200.00 1.200.00 «30.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.454/0001-28 - www.formosadoriopreto.ba.gov.br

Praça da Matriz n° 22 - Centro - CEP 47.990.000

PAVIMENTAÇÃO
LOC.CANADÁ

Praça da Matriz n° 22 - Centro CEP 47990-000 Telefone (77) 3616-2115-2121-212125
administracao@formosadoriopreto.ba.gov.br
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fo£SaSoSi?pSS°££planilhaoRÇamentãrjadereferência FORMOSADORIOPRETO-BASINAP12/2019

PROGRAMADEPAVIMENTAÇÃOZONARURAL°BRA:AGROV1LAS

ITEMCÓDIGO
SINAPDESCRIÇÃODOSSERVIÇOSUNID.QUANT.

PREÇOS
UNITÁRIOSEM

BDI

PREÇOS
UNITÁRIOCOM

BDI21,00%

PREÇOTOTAL
SEMBDI

PREÇOTOTAL
COMBDI

21,00%
.-.f.-.?_;•

SER\nçÒS'PREUMINARESv~S3M^Tí#.^?".A'-.l-H^!"_"*''"
-v.r,r._.j^^~-i»~Z•íZSJírX',\tisn-_n.íVt"J-'"--:.--.*=•-,--r

1.174209/001PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADOM23,00280,37339,25841.111017.74

1.278472SERVIÇOSTOPOGRÁFICOSPARAPAVIMENTAÇÃO,INCLUSIVENOTADE
SERVIÇOS.AM22.450,000,380,46931.001.126.51

SUBTOTAL2.144,25
2TERRAPLENAGEM

2.1100576REGULARIZAÇÃOECOMPACTAÇÃODESUBLEITODESOLO
PREDOMINANTEMENTEARGILOSO.AF_11/2019M22.450.001,712.074.189,505.069.30

2.279480ESCAVAÇÃOMECÂNICACAMPOABERTOEMSOLOEXCETOROCHAATE200M
PROFUNDIDADEM3477.752,232.701.065,381.289,11

2374010/001
CARGAEDESCARGAMECÂNICADESOLOUTILIZANDOCAMINHÃOBASCULANTE
6.0M3/16TEPACARREGADEIRASOBREPNEUS128HP.CAPACIDADEDA
CAÇAMBA1,7A2,8M3,PESOOPERACIONAL11632KG

M3477.751.531.85730,96884.46

2.497913TRANSPORTECOMCAMINHÃOBASCULANTEDE6M3,EMVIAURBANAEM
REVESTIMENTOPRIMÁRIO(UNIDADE:M3XKM).AF_01/2018

M3XKM5.733.001.321,607.567,569.156,75

2.574151/001
ESCAVAÇÃOECARGAMATERIAL1ACATEGORIA.UTILIZANDOTRATORDE
ESTEIRASDE110A160HPCOMLAMINA.PESOOPERACIONAL*13TEPA
CARREGADEIRACOM170HP.

M3477.752,833.421.352.031.635.96

2.672838TRANSPORTECOMCAMINHÃOBASCULANTEDE6M3,EMVIAURBANAEM
REVESTIMENTOPRIMÁRIO(UNIDADE:M3XKM).AF_01/2018

M3XKM5.733.001,321.607.567,569.156.75

2.7100574ESPALHAMENTODEMATERIALCOMTRATORDEESTEIRAS.AF_11/2019M3477.750,981,19468,20566.62

2.896388
EXECUÇÃOECOMPACTAÇÃODE8ASEEOUSUBBASEPARAPAVIMENTAÇÃO
DESOLOSDECOMPORTAMENTOLATERÍTICO(ARENOSO)-EXCLUSIVESOLO
ESCAVAÇÃO,CARGAETRANSPORTE.AF_11/2019

M3367,507,719,332.833.433.428.44

SUBTOTAL31.187.28
3PAVIMENTOTSD

3.196401EXECUÇÃODEEXECUÇÃODEIMPRIMAÇÃOCOMASFALTODILUÍDOCM-30
AF_11/2019M22.240.007,098,5815.881,6019.216.74

72840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.RODOVIA
PAVIMENTADA.(AsfaltoDiluídoCM-30).TXKM403,200,540.65217.73263.45

3.297805CONSTRUÇÃODEPAVIMENTOCOMTRATAMENTOSUPERFICIALDUPLOCOM
EMULSÃOASFÁLTICARR-2C.AF_01/2018M22.240.008,139.8418.211,2022.035.55

3372884TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T,RODOVIA
PAVIMENTADA.{Brita01)

M3XKM9.959.040.810.988.066.829.760.86

3472840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T,RODOVIA
PAVIMENTADA(EmulsaoAsfálticaRR-2C).TXKM772.800.540,65417.31504.95

3.573760/001

CAPASELANTECOMPREENDENDOAPLICAÇÃODEASFALTONAPROPORÇÃO
DE0,7A1,5L/M2,DISTRIBUIÇÃODEAGREGADOSDE5A15KG/M2E
COMPACTAÇÃOCOM
ROLO•COMUSODAEMULSAORR-2C.INCLUSOAPLICAÇÃOECOMPACTAÇÃO

M22.240,004.215,099.430,4011.410,78

3.672840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.RODOVIA
PAVIMENTADA.(Brita0).TXKM2.903.040,540.651.567,641.896.85

3.772840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.RODOVIA
PAVIMENTADA.(EmulsâoAsfálticaRR-2C).TXKM403.200.540.65217,73263.45

SUBTOTAL65.352.62
4SERVIÇOSCOMPLEMENTARES

4.194273

ASSENTAMENTODEGUIA(MEIO-FIO)EMTRECHORETO.CONFECCIONADAEM
CONCRETOPRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES100X15X13X30CM(COMPRIMENTOX
BASEINFER

IORXBASESUPERIORXALTURA).PARAVIASURBANAS(USOVIÁRIO)
M700,0035.9643.5125.172,0030.458,12

4.294287EXECUÇÃODESARJETADECONCRETOUSINADO.MOLDADAINLOCOEM
TRECHORETO.30CMBASEX10CMALTURAM700.0029.8436.1120.888,0025.274.48

4.472947SINALIZAÇÃOHORIZONTALCOMTINTARETRORREFLETIVAABASEDERESINA
ACRÍLICACOMMICROESFERASDEVIDROM2126.0021,9526,562.765,703.346.50

SUBTOTAL59.079,10

I"'•-"-"•-TOTAL^ERM.^'"1-'-'''-^^.'"•'"•''••-••--.130.382,85157.763.25
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL |
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
LOCAL: CANADÁ |
MUNICÍPIO: FORMOSA DO RIO PRETO - BA
PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO % das

Etapas

Valor das

Etapas
PRAZOS

1 mês 2 mês 3 mês

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,36% 2.144,25 2.144,25
100,00%

2.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 19,77% 31.187,28 31.187,28
100,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 41,42% 65.352,62 13.070,52 45.746,84 6.535,26
20,00% 70,00% 10,00%

4.0 SERIÇOS COMPLEMENTARES 37,45% 59.079,10 59.079,10

100,00%

PERCENTUAL DO PERÍODO 29,41% 29,00% 41,59%
PERCENTUAL ACUMULADO 100,00% 29,41% 58,41% 100,00%

CUSTO DO PERÍODO 46.402,06 45.746,84 65.614,36
VALOR ACUMULADO 157.763,25 46.402,06 92.148,89 157.763,25

w*
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
PROGRAMADE PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL
MUNICÍPIO: FORMOSADORIOPRETO - BA

RUA

CANADÁ

| TOTAL

TIPO DE

PAVIMENTO

TSD

TRECHO
EXTENSÃO(m)

350,00

LARGURA(m)

7.00

ÁREA DA BASE

<m2)

2.450.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

2.450,00

ÁREATSD (m2)

2.240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.240,00

PASSEIO (m3)
LARGURA 1,50m

63,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

63,00

MEIO FIO (m)

700.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

700,00

SARJETA(m)

700.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

700,00

VOLUME (m3)
BASE

367,50

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

367,50

INICIO

PONTO 01

FIM

PONTO 02

HYAGO DA SILVA VIEIRA BISPO
ENG/ CIVIL

CREA: 24421/D-DF

EngenheiroCM)
CREA 24421A)-DF

n°6868
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO - ESTADO DA BAHIA
CNPJ 13.654.454/0001-28 - www.formosadoriopreto.ba.gov.br

Praça da Matriz n° 22 - Centro - CEP 47.990.000

PAVIMENTAÇÃO LOC.
PAVÃO

Praça da Matriz n° 22 - Centro CEP 47990-000 Telefone (77) 3616-2115-2121-212125
administracao@formosadoriopreto.ba.gov.br
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ÍSSSSSSSSSS5?Sssrsssf—"*""REFERÈNC"
PROGRAMADEPAVIMENTAÇÃOZONARURAL0BRA:CANAmAVAJ'Avi0

ITEMCÓDIGO
SINAPDESCRIÇÃODOSSERVIÇOSUNID.QUANT.

PREÇOS
UNITÁRIOSEM

BDI

PREÇOS
UNITÁRIOCOM

BDI21.00%

PREÇOTOTAL
SEMBDI

PREÇOTOTAL
COMBDI

21.00%

1>•*-•.-•;•--:•-.•-SERVIÇOSPRELIMINARES^Vir;^:-^--•....,-.;:.-..,«-••_,.••••:•-•••«:--•-:••--;••>>------i---i~.-.,.•••-
1174209/001PLACADEOBRAEMCHAPADEACOGALVANIZADOM23.00280,37339.25841,111.017,74

1.278472SERVIÇOSTOPOGRÁFICOSPARAPAVIMENTAÇÃO,INCLUSIVENOTADE
SERVIÇOS.AM22.485,000,380.46944,301142,60

SUBTOTAL2.160.35
2TERRAPLENAGEM

2.1100576REGULARIZAÇÃOECOMPACTAÇÃODESUBLEITODESOLO
PREDOMINANTEMENTEARGILOSO.AF_11/2019M22.485.001,712.074.249.355141.71

2279480ESCAVAÇÃOMECÂNICACAMPOABERTOEMSOLOEXCETOROCHAATE200M
PROFUNDIDADEM3484,582.232.701.080.601307.53

2374010/001
CARGAEDESCARGAMECÂNICADESOLOUTILIZANDOCAMINHÃOBASCULANTE
6.0M3/16TEPACARREGADEIRASOBREPNEUS128HP.CAPACIDADEDA
CAÇAMBA1.7A2.8M3.PESOOPERACIONAL11632KG

M3484,581.531.85741,40897.09

2497913TRANSPORTECOMCAMINHÃOBASCULANTEDE6M3.EMVIAURBANAEM
REVESTIMENTOPRIMÁRIO(UNIDADE:M3XKM).AF_01/2018

M3XKM5.814,901,321,607.675.679287.56

2.574151/001
ESCAVAÇÃOECARGAMATERIAL1ACATEGORIA.UTILIZANDOTRATORDE
ESTEIRASDE110A160HPCOMLAMINA,PESOOPERACIONAL•13TEPA
CARREGADEIRACOM170HP.

M3484.582,833.421.371,351659.33

2672838TRANSPORTECOMCAMINHÃOBASCULANTEDE6M3,EMVIAURBANAEM
REVESTIMENTOPRIMÁRIO(UNIDADE:M3XKM).AF_01/2018

M3XKM5.814,901,321.607.675,679287.56

27100574ESPALHAMENTODEMATERIALCOMTRATORDEESTEIRAS.AF_11/2019M3484,580.981.19474.88574.61

2896388
EXECUÇÃOECOMPACTAÇÃODEBASEEOUSUBBASEPARAPAVIMENTAÇÃO
DESOLOSDECOMPORTAMENTOLATERÍTICO(ARENOSO)•EXCLUSIVESOLO
ESCAVAÇÃO.CARGAETRANSPORTE.AF_11/2019

M3372.757.719.332.873,903477.42

SUBTOTAL31.632,81

3PAVIMENTOTSD

3196401EXECUÇÃODEEXECUÇÃODEIMPRIMAÇÃOCOMASFALTODILUÍDOCM-30
AF_11/2019M22.272.007,098.5816.108.4819.491,26

72840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T,RODOVIA
PAVIMENTADA(AsfaltoDiluídoCM-30).TXKM408.960.540.65220,64267.21

3297805CONSTRUÇÃODEPAVIMENTOCOMTRATAMENTOSUPERFICIALDUPLOCOM
EMULSAOASFÁLTICARR-2C.AFJM/2018M22272,008,139.8418.471,3622350.35

3372884TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T.RODOVIA
PAVIMENTADA(Brita01)

M3XKM10.101.310.810.988182.069900.30

3472840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T,RODOVIA
PAVIMENTADA.(EmulsaoAsfálticaRR-2C).TXKM783,840,540.65423.27512.16

3573760/001

CAPASELANTECOMPREENDENDOAPLICAÇÃODEASFALTONAPROPORÇÃO
DE0.7A1.5L/M2,DISTRIBUIÇÃODEAGREGADOSDE5A15KG/M2E
COMPACTAÇÃOCOM
ROLO-COMUSODAEMULSAORR-2C,INCLUSOAPLICAÇÃOECOMPACTAÇÃO

M22.272.004,215.099.565,1211573.80

3672840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T,RODOVIA
PAVIMENTADA.(Brita0).TXKM2.944.510.540.651.590.041923.94

3.772840TRANSPORTECOMERCIALCOMCAMINHÃOCARROCERIA9T,RODOVIA
PAVIMENTADA(EmulsaoAsfálticaRR-2C).TXKM408.960.540.65220.84267.21

SUBTOTAL66.286.23
4SERVIÇOSCOMPLEMENTARES

4194273

ASSENTAMENTODEGUIA(MEIO-FIO)EMTRECHORETO,CONFECCIONADAEM
CONCRETOPRÉ-FABRICADO.DIMENSÕES100X15X13X30CM(COMPRIMENTOX
BASEINFER

ORXBASESUPERIORXALTURA),PARAVIASURBANAS(USOVIÃRIO)
M710,0035.9643.5125.531,6030.693.24

4294287EXECUÇÃODESARJETADECONCRETOUSINADO.MOLDADAINLOCOEM
TRECHORETO,30CMBASEX10CMALTURAM710.0029,8436,1121.186,4025635.54

4472947SINALIZAÇÃOHORIZONTALCOMTINTARETRORREFLETIVAABASEDERESINA
ACRÍLICACOMMICROESFERASDEVIDROM2127.8021.9526.562.805.213394.30

SUBTOTAL59.923.08

:•.;-:•>;-v;TOTALGERAL-_-:-.-..•-•;.132.233.45160.002.48

cfl&SSÍ
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL |
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL: CANADA |
MUNICÍPIO: FORMOSA DO RIO PRETO - BA

|
CRONOGRAMA FlSICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO % das

Etapas

Valor das

Etapas
PRAZOS

1 mês 2 mês 3 mês

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,35% 2.160,35 2.160,35
100,00%

2.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 19,77% 31.632,81 31.632,81
100,00%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM TSD 41,43% 66.286,23 13.257,25 46.400,36 6.628,62
20,00% 70,00% 10,00%

4.0 SERIÇOS COMPLEMENTARES 37,45% 59.923,08 59.923,08
100,00%

PERCENTUAL DO PERÍODO 29,41% 29,00% 41,59%
PERCENTUAL ACUMULADO 100,00% 29,41% 58,41% 100,00%

CUSTO DO PERÍODO 47.050,41 46.400,36 66.551.71
VALOR ACUMULADO 160.002,48 47.050,41 93.450,771160.002,48

<ÉS§í
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QUADRODEVIAS PARA PAVIMENTAÇÃO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DEVIAS PÚBLICAS
LOCAL: CANA BRAVA

MUNICÍPIO: FORMOSA DORIO PRETO - BA

RUA

CANA BRAVA

TOTAL

HYAGO DA SILVA VIEIRA BISPO
ENG/ CIVIL

CREA: 24421/D-DF

TIPO DE

PAVIMENTO

TSD

TRECHO
EXTENSÃO(m)

INICIO

PONTO 01

FIM

PONTO 02

IfraáetroCM)
CREA24421/D-OF

n°6888

355.00

LARGURA(m)

7.00

ÁREA DA BASE

(m2>

2.485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.485,00

ÁREATSD (m2)

2.272.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

2.272,00

PASSEIO (m3)
LARGURA 1,50m

63,90

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

63,90

MEIO FIO (m)

710,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

710,00

SARJETA (m)

710.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

710,00

VOLUME (m3)
BASE

372.75
OjOO
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372,75
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