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TOMADA DE PREÇO 02/2020 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/2020 
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO 
 

MINUTA DO EDITAL 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, Estado da Bahia, por meio da Comissão Permanente de 

Licitação, Torna Público e dá ciência aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL,a ser realizada no dia 01/10/2020, às 09:00hs, na sede da 

Prefeitura, localizado na Rua Horácio de Matos Nº 99A, 2º Pavimento, Sala de Licitações, Centro, Seabra – 

BA., CEP 46.900-000, regida pela Lei Federal Nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 2006 

com as suas alterações, bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos, objetivando a contratação de empresa especializada para execução da Obra de 
Terraplenagem e Serviços de Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo) em 
trechos das Estradas Vicinais que ligam a sede do município de Seabra aos distritos de Baraunas e 
Lagoa da Boa Vista, incluindo mão de obra, custos diretos e indiretos, taxas, impostos, materiais e 
insumos necessários a execução dos serviços,nos termos do Convênio/Financiamento 2020/297 
DESEMBAHIA,conforme quantidade e especificações contidas no Termo de Referência e demais 
anexos do Edital, a ser julgada nos termos da Lei 8.666/93. O Edital completo e demais informações serão 

publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. A cópia da íntegra deste Edital ficara 

disponível para análise prévia pelos interessados no Diário Oficial do Município, na página eletrônica 

www.seabra.ba.io.org.br/diariooficial/. Já o dos elementos que o integram, assim como (Plantas e Projetos, 

dentre outros), serão fornecidos aos interessados gratuitamente em Mídia de CD/DVD, Pendriver ou por e-

mail, após preenchimento da retirada do mesmo para futura comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, junto ao setor de licitações no endereço acima citado, de segunda a 

sexta feira, no horário das 08:00h às 12:00h. Nos casos de impressão do Edital, o mesmo será 

disponibilizado após o pagamento prévio de emolumento no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) para cobrir 

custos administrativos inerentes a reprodução gráfica. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

Os envelopes 01 (Habilitação) e 02 (Proposta de Preços) deverão ser entregues na sala de reuniões da 

COPEL, situada àRua Horácio de Matos Nº 99A, 2º Pavimento, Sala de Licitações, Centro, Seabra – BA., 

CEP 46.900-000, em sessão pública a ser realizada às 09:00 horas do dia 01 de Outubro de 2020. 

 

1. DO OBJETO 
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O objeto desta licitação é contratação de empresa especializada para execução da Obra de 
Terraplenagem e Serviços de Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo) em 
trechos das Estradas Vicinais que ligam a sede do município de Seabra aos distritos de Baraunas e 
Lagoa da Boa Vista, incluindo mão de obra, custos diretos e indiretos, taxas, impostos, materiais e 
insumos necessários a execução dos serviços, conforme quantidade e especificações contidas no 
Termo de Referência e demais anexos do Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

1.1. ANEXO I – Memorial Descritivo/Projeto Básico 

1.2. ANEXO II - Planilha Orçamentária 

1.3. ANEXO III – Cronograma Físico-Financeiro 

1.4. ANEXO IV - Modelo Carta Proposta; 

1.5. ANEXO V - Modelo Planilha Orçamentária; 

1.6. ANEXO VI – Modelo Cronograma Físico-Financeiro; 

1.7. ANEXO VII - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação 

1.8. ANEXO VIII - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) 

1.9. ANEXO IX - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte enquadrada no 

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 

1.10. ANEXO X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

1.11. ANEXO XI – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

1.12. ANEXO XII – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 

1.13. ANEXO XIII - Minuta do Contrato 

1.14. ANEXO XIV - Recibo de Retirada de Edital 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao 

objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.1.1. DOS CADASTRADOS 
2.1.1.1. Participarão desta licitação as empresas inscritas no registro de fornecedores, com credenciamento 

regular certificado no Registro Cadastral do Município de Seabra- BA, nos termos do art. 22, § 2º da Lei 

8.666, de 1993. 

2.1.2. DOS NÃO CADASTRADOS 
2.1.2.1. Participarão desta licitação as empresas não credenciadas no referido cadastro, mas que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas. As licitantes que não estiverem cadastradas deverão encaminhar para a 
Comissão de Licitação a documentação de Habilitação Cadastral até o terceiro dia anterior à data 
prevista para a abertura das propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a 
documentação de habilitação junto com os demais documentos exigidos neste edital, nos termos do 
art. 22, § 2º da Lei 8.666, de 1993. 
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ARPQ6S62BW8Y33UWV4SGHQ

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
4 - Ano  - Nº 2929

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E935144FA9061FED1C0A74BCC6A5CDA3



Terça-feira, 15 de setembro de 2020 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em 

processo de recuperação extrajudicial; 

2.2.2. Em dissolução ou em liquidação;  

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do 

artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993; 

2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de 

direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 

9.605, de 1998; 

2.2.5. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

2.2.6. Que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

2.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional 

adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e 

supervisão da execução dos serviços e do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços 

contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou 

subcontratação. 

2.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante deverá enviar um representante munido de 

documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no ato de 

entrega dos envelopes, identificar-se entregando copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente, bem como de documento que o indica a participar deste procedimento licitatório e 

que contenha autorização para responder por sua representada (Licitante). A Credencial deverá ser 

apresentada em papel timbrado da empresa e deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, 

Contrato Social ou Requerimento de empresário (e suas alterações). Cada credenciado poderá representar 

apenas um licitante; 

3.2. Como documento válido de indicação para credenciamento somente será aceito Instrumento Público de 

Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida, outorgando, ao representante, poderes 

específicos para o certamente em referência para a prática de todos os atos inerentes ao certame em nome 

da empresa representada. Deverá vir acompanhada de cópia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou 

Requerimento de empresário (e suas alterações) e cópia autenticada da Carteira de Identidade ou outro 

documento equivalente; 

3.3. No caso de Instrumento particular de procuração, deverá ficar comprovado que o subscritor da 

procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação de cópia autenticada do contrato 
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social e/ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartório (e suas alterações). 

Apresentar copia autenticada da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 

3.4. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da Licitante, deverá apresentar cópia autenticada do 

respectivo estatuto, contrato social ou Requerimento de empresário (e suas alterações), no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações, conjuntamente com copia autenticada 

da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente; 

3.5. Não será admitida procuração com poderes gerais que não outorguem poderes para prática de atos de 

processo licitatório; 

3.6. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará 

impedido de formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão: 

3.7. Os licitantes deverão entregar ao Presidente(a) a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, preferencialmente conforme modelo constante no ANEXO XI; 

3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar DECLARAÇÃO DE 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, preferencialmente conforme modelo constante no 

ANEXO IX, a fim de usufruir dos benefícios concedidos pela Lei complementar 123/2006; 

3.3. Os Documentos de Credenciamento e a declaração acima citados serão entregues ao Presidente em 

mãos, fora dos envelopes A – HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA DE PREÇOS: 

3.9. A desistência da proposta só será aceita antes da conclusão da fase de habilitação, conforme  6° do 

artigo 43 da Lei 8.666/1993. 

 

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA 
4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de 

habilitação e o outro, a proposta de preços. 

4.1.1.Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, 

mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da 

sessão pública. 

4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado 

diretamente à Comissão, com a seguinte identificação: 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA 
TOMADA DE PREÇO Nº002/2020 
SESSÃO EM 01/10/2020ÀS 09:00 HORAS 

 

4.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como 

proposta. 

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx 

 

 

 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° xx.xxx.xxx/0001-xx 

 

4.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 

competente ou servidor da administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.  

4.3.1. No caso de cópia autenticada por servidor da administração esta deverá ser feita por qualquer um dos 

membros da Comissão, na sala de licitações, em horário de atendimento ao público, preferencialmente até 

01 (um) dia útil antes da abertura do certame. 

4.3.2. Quando a autenticação for durante a sessão da licitação, os documentos originais poderão ficar 

retidos até a finalização do processo licitatório. 

4.3.3. Somente serão autenticadas pela Comissão fotocópias que possam ser conferidas com documento 

original.  

4.4. Os documentos extraídos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela 

internet, encontram-se dispensados de apresentação em original ou fotocópia autenticada, podendo a 

confirmação da autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no endereço oficial (site) do 

órgão emitente. 

4.5. No caso de reconhecimento de firma a Comissão poderá fazer a verificação por semelhança através da 

carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018. 

4.6. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessão, não ensejaram em 

desclassificação, inabilitação ou não credenciamento das participantes. 

 

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) 
5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados, salvo se já 

tiverem apresentados na fase de credenciamento: 

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Responsável Legal da empresa; 
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b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede. Apresentar em cópia autenticada; 

c) Cópia autenticada do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleições de seus administradores. Apresentar em cópia autenticada 

c.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva, sempre em cópias autenticadas; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. Apresentar em cópia autenticada; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 

pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. Apresentar em cópia 

autenticada; 

g) Decreto de Autorização, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

i) Os documentos de habilitação jurídica já apresentados na fase do Credenciamento não precisam ser 

reapresentados. 

 

5.1.2. Relativos à Qualificação Técnica: 
a) Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade profissional 

competente CREA/BA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação 

previstas no Projeto Básico, em plena validade.  

b) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, da região 

onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 

– CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que os responsáveis técnicos tenham 

executado obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, sendo 

necessário a comprovação de realização de no mínimo 50% dos itens destacados na planilha orçamentária 

para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, ou ainda para empresa privada. 

b.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(ão) conter as seguintes informações 

básicas:  

b.1.1) Nome do contratado e do contratante;  

b.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no 

CREA;  
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b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)  

b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;  

b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);  

b.1.6) Data do início e término dos serviços; 

c) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

DESCREVER OS PROFISSIONAIS detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente 

acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do 

Estado em que foi realizado o serviço de característica semelhante às do objeto da licitação.  

d) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á 

através:  

d.1) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro 

de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;  

d.1.1) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de 

eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;  

d.1.2) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, 

qualificação civil ou contrato de trabalho em vigor, com a última alteração de salário;  

d.1.3) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde 

consta o registro do profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de 

registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou 

Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

d.1.4) declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 

certame. 

d.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, 

nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.  

e) Atestado de visita emitido pelo órgão licitante (exclusivamente por Engenheiro da Prefeitura), em nome 

da licitante, de que ela, por intermédio de engenheiro civil, visitou os locais onde serão executadas as 

obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 

execução dos mesmos; 

e.1) A visita técnica só será realizada mediante agendamento no setor de Licitações ou de Engenharia da 

Prefeitura. 

e.2) A visita técnica poderá ser substituída por declaração do responsável técnico de que possui 
pleno conhecimento do objeto a ser licitado. Essa declaração deverá ser entregue acompanhada do 
atestado (juntamente do CAT) que comprove a experiência do responsável técnico acerca do objeto 
licitado. 

f) Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da 

licitação, relativo a:  
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f.1) Instalações de Canteiro; 

f.2) Pessoal técnico especializado;  

f.3) Lista de Equipamentos. 

 

5.1.3. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, 

conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de 

validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30(trinta) dias contados 

da data da sua apresentação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

b.2) As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou 

cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

b.3) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

b.4) A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 

com os valores extraídos de seu balanço patrimonial : 

 

LG 

= 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo 

Circulante 

 

c.5) O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou 

patrimônio líquido) equivalente a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item 

pertinente. 
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c.6) Declaração firmada pelo contador da Licitante em papel timbrado deste, atestando que os dados 

referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos 

do balanço do último exercício social já exigível. 

d) Conforme art.31, caput III, nas mesmas modalidades previstas no art. 56 desta Lei, limitada a 1% do valor 

estimado do objeto da Licitação, fica estabelecida a garantia inicial da concorrente, no valor de 1% do valor 

máximo da contratação, a ser recolhida a favor da Prefeitura Municipal de Seabra, ou nas condições 

estabelecidas abaixo: 

- Títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, e válidos para o mês de outubro 

de 2020; 

- Seguro-garantia; 

- Fiança – bancária; 

- Valor em espécie. 

 
5.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicílio da empresa licitante ou da 

sede da contratante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

e) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

f) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e sua regularização. 

5.1.4.1. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos; 

5.1.4.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da 

Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

5.1.5. Documentos complementares: 
a) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação 

neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993); 

b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 

9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital; 

c) Declaração de inexistência de Servidor Público da Prefeitura Municipal de Seabra-BA no seu quadro de 

pessoal; 
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5.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da 

habilitação. 

5.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em 

fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas 

como forma de ilustração das propostas de preços. 

5.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 

exigidos neste Edital e seus Anexos. 

5.5. Para o julgamento da Habilitação, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico 

na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02) 
6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas 

todas as suas folhas pelo responsável legal, deverá conter: 

6.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico; 

6.1.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 

(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária 

anexo ao Edital; 

6.1.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas 

relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços; 

6.1.2.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como 

despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

6.1.2.3.Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida; 

6.1.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” 

ou de unidades genéricas. 

6.2. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital; 

6.2.1.O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso 

máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho 

crítico da obra. 

6.2.2. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma 

percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

6.2.1.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 

acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, 

não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

6.2.1.2.Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e 

equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do 

objeto, conforme modelo anexo ao Edital; 
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6.2.1.3.As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na 

legislação tributária; 

6.2.1.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos 

termos do artigo 125, § 7°, II, da Lei n° 12.465, de 2011; 

6.2.2.Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo 

órgão, anexa ao Edital, e os preços unitários propostos pelo licitante. 

6.2.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

certame. 

6.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou 

quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas 

as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração 

do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

6.3.1. As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida 

anuência de todos os licitantes. 

6.4. Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente 

registrada em ata, salvo se prevista em lei. 

6.5. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pela Comissão. 

 

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
7.1. O licitante deverá apresentar separadamente dos Envelopes de nº 01 e de nº 02, a Declaração de 

Elaboração Independente de Proposta (credenciamento). 

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se beneficiar nesta 

licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações 

posteriores, deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente 

dos Envelopes de nº 01 e de nº 02. 

7.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações 

do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, não poderá 

usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva 

declaração. 

7.2.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal 

da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos 

Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos 

valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 

4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 

123, de 2006 e alterações posteriores, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo 

diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 
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7.2.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício 

corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês 

anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 

20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e 

alterações posteriores. 

7.2.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão 

indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 

12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alterações posteriores, sem prejuízo das penalidades 

incidentes. 

 

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações 

complementares, e procederá à abertura da licitação. 

8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem 

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta 

de preços apresentadas.  

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 – 

Documentos de Habilitação. 

8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes. 

8.3.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

c) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; 

8.3.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.3.4. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 

de participação. 
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8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, 

conforme item próprio deste Edital. 

8.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os 

licitantes. 

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

8.6.Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do 

recurso.  

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 – Proposta 

de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 

desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, 

após o regular decurso da fase recursal. 

8.7.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 – Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o 

julgamento. 

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Edital. 

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, conforme 

previsão no art. 48, inc. II, § 3º, da Lei 8.666/93. 

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

 

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
9.1. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente 

atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 

empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
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10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
10.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico 

específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo. 

10.2. Também será desclassificada a proposta que: 

10.2.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteração do valor 

total); 

10.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 

10.2.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico; 

10.2.4. Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.2.5. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 

elaborada pelo órgão no valor deR$2.114.823,64 (dois milhões, cento e quatorze mil, oitocentos e vinte e 

três reais e sessenta e quatro centavos), ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo; 

10.2.6. Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa 

Econômica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de 

Obras Rodoviárias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não 

possam ser considerados como de construção civil (artigo 125, caput, da Lei n° 12.465, de 2011), 

ressalvadas as hipóteses a seguir admitidas; 

10.2.6.1. Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o preço 

global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o 

percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado, nos 

termos do artigo 125, § 6°, I, da Lei n° 12.465, de 2011; 

10.2.6.2. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, 

poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, 

sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do artigo 125, § 6°, VI, da 

Lei n° 12.465, de 2011; 

10.2.7. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante. 

10.2.8. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato;  
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10.2.8.1. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela 

Administração, ou 

b) Valor orçado pela Administração. 

10.2.8.2Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 

8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.2.8.3.Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 

10.2.8.4. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.2.8.5.Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos 

serviços. 

10.3. Não apresentar Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

10.4. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as 

demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos. 

10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa 

de pequeno porte (EPP), que faça jus ao tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 

e 45 daLei Complementar nº 123, de 2006: 

10.7.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP que sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira 

colocada não seja uma ME/EPP. 

10.7.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova 

proposta de preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada. 

10.7.2.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em 

sessão pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação do licitante. 

10.7.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não 

apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem 

naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, 

segundo o estabelecido nos subitens anteriores. 

10.7.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 10% 

(dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova 

oferta, conforme subitens acima.  

10.7.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a 

ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 
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oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, permanecerá a 

classificação inicial. 

10.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

a) prestados por empresas brasileiras;  

b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.  

10.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes 

serão convocados. 

10.8.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo 

que ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, 

sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem 

todos os licitantes então empatados. 

10.8.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio 

será realizado, a despeito das ausências. 

10.9. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja 

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 

2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua 

regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.9.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela 

Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo 

insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

10.9.2. O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de 

julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal. 

10.9.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.10. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, 

caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade 

competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao 

licitante vencedor.  

 

12. DO CONTRATO 
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12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 

estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 

conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista 

neste Edital. 

12.3. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto 

básico, sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 125, § 6°, III a VI, da Lei n° 

12.465, de 2011. 

12.4. O contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas 

necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura 

do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários 

da planilha de formação do preço. 

12.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

12.6. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o 

Contrato. 

 

13. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 

13.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do 

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.  

13.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre 

o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 

65, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

13.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, 

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital. 
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14. DA SUBCONTRATAÇÃO 
14.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

14.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem 

como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade 

fiscal e trabalhista. 

14.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
15.1. O prazo de vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) diascorridos, o equivalente a 04 
(quatro) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas 

no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a 

pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

15.1.2. O prazo de execução dos serviços será de120 (cento e vinte) diascorridos, o equivalente a 04 
(quatro) meses, tendo início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato. 

 

16. DO PREÇO 
16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis por ter prazo inferior a 12 meses. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico e na minuta do 

Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 

 

18. DO PAGAMENTO 
18.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 

Contratada.  

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 

16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos 

comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 
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18.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

18.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada.  

18.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.  

18.2.3. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante 

no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 

Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 

execução dos serviços entendidos como críticos. 

18.2.4. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de 

matrícula da obra junto à Previdência Social. 

18.2.5. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 

18.2.6. A Contratante terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da 

medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem 

como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de 

produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

18.2.6.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas 

os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa 

subseqüente. 

18.2.6.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

18.2.7. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, 

acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

18.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

18.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às 

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos 

empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha 

sido paga pela Administração. 
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19.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos 

da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

18.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

18.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 

declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

18.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na 

legislação vigente. 

18.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

18.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO 
19.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuições 

específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 

19.1.1. O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica 

necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

19.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 

responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

19.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

19.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da 

fiscalização do contrato, designados nos termos da Portaria 09/2020 de 09/06/2020, deverão ser 

prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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20.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 

(quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

20.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

20.2. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

20.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

20.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 

Recebimento Provisório. 

20.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 

fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 

20.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, 

desde que o fato seja comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

20.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

 

21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
21.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
Unidade: 08 UNIDADE DE OBRAS E URBANISMO 
Proj./Ativ. 1.017 Pavimentação de Vias Públicas 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ARPQ6S62BW8Y33UWV4SGHQ

Terça-feira
15 de Setembro de 2020

23 - Ano  - Nº 2929

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E935144FA9061FED1C0A74BCC6A5CDA3



Terça-feira, 15 de setembro de 2020 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
4.4.90.51.00.00.00.00.9.2.0024.0244.04.03.00 - Obras e Instalações  
4.4.90.51.00.00.00.00.9.2.0042.0042.00.00.00 - Obras e Instalações  
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000.0000.00.00.00 - Obras e Instalações 
Proj./Ativ.: 1.033 - Obras Públicas de Infraestrutura 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.00.000.00.00.00 - Obras e Instalações 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.90.900.04.02.00 - Obras e Instalações 
Proj./Ativ.: 1.034 - Recuperação de Estradas 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.00.000.00.00.00 - Obras e Instalações 
4.4.90.51.00.00.00.00.9.2.24.244.04.03.00 - Obras e Instalações 
2.1.1 – As dotações orçamentárias acima previstas poderão ser acrescidas, suprimidas ou apostilada, 
visando à adequação da execução orçamentária, nos termos da lei. 
 

22.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente 

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 

 

23. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
23.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo 

administrativo, à penalidade de: 

a) Multa moratória de até 0,0;1% (ZERO VIRGUA UM por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias. 

23.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique as outras sanções cabíveis. 

23.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados 

no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e criminal, às penalidades de: 

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

b) Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratação; 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Seabra-BA pelo prazo de até dois 

anos; 

a.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 

conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 

2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

23.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a as 

penalidades acima estabelecidas. 

23.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 
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23.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do 

contrato decorrente desta licitação: 

23.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

23.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993. 

23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

23.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

23.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

23.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

24. DOS RECURSOS 
24.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes 

recursos: 

24.1.2. Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura 

da ata de reunião, nos casos de: 

24.1.2.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

24.1.2.2. julgamento das propostas; 

24.1.2.3. anulação ou revogação da licitação; 

24.1.2.4. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos  a que se refere o inciso I do artigo 79 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

24.1.3. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com 

o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

24.1.4. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de 

declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado. 
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24.2. Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-

razões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

24.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, 

devidamente informado.  

24.3.1. A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do 

recurso. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de 

consulta, por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos 

anteriores à data de abertura do certame. 

25.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, e 

encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo àqueles 

que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o dever, no resguardo de 

seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

25.2. As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, 

especialmente da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos: 

25.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data 

fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em 

até 03 (três) dias úteis; 

25.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de 

abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso. 

25.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em julgado 

da decisão correspondente. 

25.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como 

todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias 

ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do 

objeto desta licitação. 

25.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

25.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

25.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se 

deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

25.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, 
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no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em 

contrário. 

25.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

25.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 

razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

25.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

25.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

25.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.14. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, 

prevalece a previsão do Edital. 

25.15. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, 

situado no endereço acima mencionado, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas. 

25.16. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 

1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

25.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Seabra-BA - 

Justiça Federal, com exclusão de qualquer outro. 

 

Seabra-BA, 15 de Setembro de 2020. 

 

 

Enilson Lázaro Vieira 
PRESIDENTE DA CPL 
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TOMADA DE PREÇO 02/202020 
ANEXO I –Memorial Descritivo 

 
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
O presente memorial descritivo tem por objetivo fornecer os dados e especificações técnicas para execução 

dos serviços que forem necessários para as obras de pavimentação asfáltica em estradas vicinais, ligando a 

sede do município de Seabra aos distritos de Baraunas e Lagoa da Boa Vista. 
O principal objetivo é criar condições de tráfego ao longo de algumas vias em estado de péssima 

conservação e que se mostram como acessos importantes para o fluxo de veículos, beneficiando assim 

diretamente a população dos distritos de Lagoa da Boa Vista, Baraúnas, sede de Seabra e todas as regiões 

próximas aos trechos pavimentados, proporcionando conforto e segurança aos usuários. Além disto, 

pretende-se prover o sistema viário de uma estrutura capaz de dissipar as cargas superficiais ao nível de 

subleito. 

No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide existente visando a 

otimização do terraplenagem. Adotando-se uma declividade transversal da via igual a 3%, para promover a 

drenagem superficial pelo próprio pavimento, como mostra projeto.  

A área que compõe este sistema foi delimitada com base na topografia levantada, assim como no arranjo 

geométrico das vias (disposição em planta, declividades, larguras das ruas, abaulamento das seções 

transversais e extensões) e a utilização atual e futura das vias. 

O trabalho foi elaborado com base no levantamento topográfico da área de alcance do projeto, fornecido 

pelo contratante. Então para definição das cotas de projeto foram utilizadas informações topográficas de 

levantamento planialtimétrico do relevo local. 

GENERALIDADES 
Todo o material a ser empregado na obra, devera ser comprovadamente de 1ª qualidade, podendo ser 

submetido ao exame e ensaios que serão realizados no laboratório da fiscalização ou outro idôneo por ela 

indicado. 
Em qualquer caso a aplicação dos materiais deverá passar pela aprovação da fiscalização antes de seu 

uso, e obedecer rigorosamente às especificações. 

Caberá a empreiteira o fornecimento, sem ônus para a contratante dos materiais necessários para a 

formação de amostras. 

Na aquisição, dar preferência em igualdade de condições, a materiais que tenham marca de conformidade 

(ABNT – PNB-144). 

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definindo o padrão de qualidade do produto, só 

poderão ser substituídos pôr outros que preencham os mesmos padrões, comprovados por ensaios em 

órgãos idôneos, a critério da fiscalização.  

Somente equipamentos leves poderão prescindir de recursos mecânicos para manuseio; Evitar-se-á 

arrastar, rolar ou deslizar peças sobre o terreno ou sobre dispositivos não apropriados para tais operações. 

PLACA DA OBRA 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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A CONTRATADA deverá colocar uma placa com dimensões de 4,00m x 2,50m, em um local definido pela 

fiscalização. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
A CONTRATADA deverá contar com um Engenheiro Civil para ser o responsável pela gerência da obra, de 

forma que todos os serviços necessários sejam executados conforme especificações de projeto e às 

normas vigentes, mantendo a obra sempre com um controle técnico de qualidade rigoroso.  Como também, 

deverá contar com um Encarregado Geral que, mantendo o contato com o Engenheiro Civil, se 

responsabilizará pela fiscalização e acompanhamento diário dos serviços executados pelos funcionários.  

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 
Regularização do subleito é o conjunto de operações com moto niveladora, que visa conformar a camada 

final da terraplenagem, nos aterros, mediante cortes, no sentido de dar um melhor acabamento, devendo 

ser executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados. Inclui todas as providências 

necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal indispensável para a realização da 

obra. Essa regularização deverá ser executada conforme indicação da seção transversal de projeto, 

contemplando a largura da pista (7,00m) e a largura do acostamento (1,50m de cada lado). O acostamento 

será sem revestimento, portanto a importância de uma regularização com um grande rigor de qualidade em 

sua execução, para que assim a segurança e o tráfego dos usuários na região sejam melhorados.  

Materiais 
Os materiais da última camada de terraplanagem, devem apresentar características iguais ou superiores às 

especificadas para a camada final de terraplanagem, obedecendo aos seguintes limites: 

• Diâmetro máximo das partículas igual ou inferior a 76 mm; 

• Índice de Suporte Califórnia (ISC), igual ou superior ao considerado para o subleito, no 

dimensionamento do pavimento determinado côa a energia do Proctor Normal; 

• Expansão, determinada no ensaio de Índice de Suporte Califórnia com a energia do Proctor Normal, 

inferior a 2%; 

Equipamentos 
Todo equipamento deve ser inspecionado pela fiscalização, devendo vir dela a aprovação e a autorização 

para o início dos serviços. 

O equipamento básico para a execução da regularização do subleito é o seguinte: 

• Moto niveladora com escarificador. 

Execução 
Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento geométrico comparando-se 

as cotas da superfície existente (camada final de terraplanagem), com as cotas previstas no projeto. 

Após a marcação, proceder-se a regularização através de moto niveladora, até atingir a cota estabelecida, 

somente através da operação de corte, sendo vedada a correção de depressões por adição de material. 

As raízes e blocos de pedra diâmetro superior a 76 mm e outros materiais estranhos devem ser removidos. 

Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em locais que não causam 

prejuízos ao meio ambiente, á drenagem ou ás obras de arte ou em locais a serem indicados pela 

fiscalização. 
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A fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, desde que tal fato não prejudique a qualidade do 

serviço. 

PAVIMENTAÇÃO EM TSD 
CONDIÇÕES GERAIS: 
É vedado proceder a imprimação da superfície e o TSD em dias chuvosos ou quando a temperatura do ar 

for inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões de execução dos serviços só deve ser permitido após decorridas, 

no mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico. Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à 

obra deve apresentar, por parte do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de 

caracterização exigidos nas normas DNIT 144/2014-ES e DNIT 147/2012, correspondente à data de 

fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período 

entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer, também, indicação clara de sua procedência, do tipo 

e quantidade do seu conteúdo e a distância de transporte entre o fornecedor e o canteiro de obra. É 

responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

BASE DE SOLO-BRITA 

Definições: 

Tal serviço consiste na execução da base com a mistura de solo-agregado (solo-brita), uma camada para 

pavimentação destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos, distribuindo-os 

adequadamente à camada adjacente, executada sobre o subleito devidamente regularizado e compactado. 

 

Condições específicas:  
Todas as especificações quanto às condições específicas dos materiais utilizados e da execução da base 

solo-brita para pavimentação asfáltica estão contidas na NORMA DNIT 141/2010 – ES e deverão ser 

seguidas rigorosamente, conforme procedimentos listados. 

Execução: 
A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos 

materiais, na pista, seguidas de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista 

devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a 

espessura projetada. 
1) Mistura na pista: Inicialmente, deve ser distribuído na pista o primeiro material. A seguir, deve ser 

espalhado o segundo material, em quantidade que assegure o atendimento à dosagem e à 

espessura pretendidas. O material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a 

camada apresente espessura constante. 

2) Espalhamento: O material distribuído deve ser homogeneizado mediante ação combinada de 

grade de discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais 

estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo. 

3) Correção e homogeinização da umidade: A variação do teor de umidade admitida para o material 

para início da compactação é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da 
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umidade ótima de compactação. Caso o teor de umidade apresente valor abaixo do limite mínimo 

especificado, deve ser umedecida a camada através de caminhão-tanque irrigador, seguido de 

homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor de umidade de 

campo exceder ao limite superior especificado, o material deve ser aerado mediante ação conjunta 

da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade 

especificada. Concluída a correção e homogeneização da umidade, o material deve ser 

conformado, para obtenção da espessura desejada após a compactação. 

4) Espessura da camada compactada: Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para 

evitar a adição de material na fase de acabamento. Obedecendo a espessura de 10cm, conforme 

especificação de projeto, não podendo, em nenhuma situação, sofrer redução, para que as normas 

do DNIT sejam cumpridas rigorosamente. 

5) Compactação: A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas. Nos trechos 

em tangente, a compactação deve prosseguir das duas bordas para o centro, em percursos 

equidistantes da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem 

distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no 

percurso anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir da 

borda mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em 

tangente. Nas partes adjacentes ao início e ao fim da base em construção, a compactação deve ser 

executada transversalmente à linha base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, 

assim como nas partes em que seu uso não for recomendável, a compactação deve ser executada 

com rolos vibratórios portáteis ou sapos mecânicos. Durante a compactação, se necessário, pode 

ser promovido o umedecimento da superfície da camada, mediante emprego de carro-tanque 

distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite 

inferior do intervalo de umidade admitido para a compactação. 

6) Acabamento: O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos 

de pneus e liso-vibratório. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em 

operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material. 

7) Abertura ao tráfego: A base estabilizada granulometricamente não deve ser submetida à ação do 

tráfego, devendo ser imprimada imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução, 

de forma que a base já liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar 

sua qualidade. 

 

IMPRIMAÇÃO 

Definições: 
Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da sub-base, para promover 

uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior aderência entre a base e o revestimento, e 

também para impermeabilizar a base. O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa 

de 0,80 a 1,60 litros/ m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso 
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ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. A área imprimada deverá ser varrida 

para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. 

Execução: 
1) Proceder primeiramente uma adequada sinalização, visando à segurança do tráfego, até que o 

serviço seja concluído; 

2) Com a base regularizada e compactada, deve-se eliminar qualquer material solto que esteja em sua 

superfície; 

3) A pista deverá ser levemente umedecida, para recebimento do ligante asfáltico; 

4) Em seguida, aplica-se o ligante asfáltico, de forma uniforme e com a quantidade e temperatura 

recomendada. A faixa de viscosidade para o espalhamento do asfalto diluído CM-30 é de 20 a 60 

segundos. A largura total da pista deverá ser imprimada em um único turno de trabalho, com o 

tráfego fechado. Se não for possível concluir o serviço com o tráfego totalmente fechado, este 

deverá ser parcialmente bloqueado, trabalhando-se inicialmente somente em uma faixa, e 

prosseguindo para a adjacente apenas quando a primeira tiver liberada para o trânsito de veículos. 

O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego não poderá ultrapassar 30 dias. 

5) Qualquer falha na aplicação do ligante deverá ser corrigida imediatamente. Deverão ser executadas 

faixas de papel transversalmente na pista nos pontos finais e iniciais, para coibir o excesso ou 

superposição da aplicação nesse locais. 

 

REVESTIMENTO (TSD) TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 

Definições: 
O Tratamento Superficial Duplo se trata de uma camada de revestimento composta de duas aplicações de 

ligante asfáltico, sendo cada uma delas coberta por uma camada Brita e submetida à compressão. O ligante 

empregado em todas as camadas do revestimento será emulsão asfáltica RR-22C, tendo ele que obedecer 

às especificações contidas nas normas DNIT 095/2006-EM e DNER-EM 369/97. Os equipamentos 

utilizados na aplicação poderão ser um caminhão espargidor (salvo em locais de difícil acesso ou em pontos 

falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual), Distribuidores de agregados rebocáveis ou 

automotrizes (que seja capaz de fazer uma distribuição do material de forma homogênea) e Rolos 

compressores (que possuam as características requeridas pela NORMA DNIT 147/2012).  

Taxas de aplicação: 
Imprimação da base: CM-30 na taxa 1,2 KG/m²  

Revestimento-TSD com aplicação de emulsão asfálstica RR-22C, taxa de 2,7 Kg/m²; 30 Kg  de brita. 

 - 1° Banho; 1,3 Kg/m² RR-2C e 18 Kg de Brita n°1 

- 2° Banho; 1,4 Kg/m² RR-2C e 12 Kg de Brita 00 

- 3° Banho;   ( Capa Selante com pó) : 1,0 litros de material betuminoso por m² diluído na seguinte 

proporção: 0,5 litros/m² de emulsão RR-2C; 0,5 litros;m² de água limpa. 

Execução: 
1) Deve-se proceder uma eliminação de todas as partículas de pó presentes na pista imprimada; 

2) A faixa de viscosidade recomendade é de 20 a 100 segundos; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ARPQ6S62BW8Y33UWV4SGHQ

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
32 - Ano  - Nº 2929

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E935144FA9061FED1C0A74BCC6A5CDA3



Terça-feira, 15 de setembro de 2020 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
3) O ligante asfáltico deverá ser aplicado de uma vez só em toda a largura da faixa a ser tratada, e 

sempre que houver excedentes, falta ou escassez na aplicação, há a necessidade de uma correção 

imediata (recomendável evitar tais falhas); 

4) No início ou a cada parada do equipamento de aplicação deverá ser aplicado um recobrimento com 

papel impermeável transversalmente à pista, para evitar falhas na execução dessas juntas 

transversais; 

5) Deverá ser executado um recobrimento adicional longitudinal da faixa adjacente, para evitar 

excesso, ou escassez de ligante asfáltico nesse local; 

6) Após o processo completado de aplicação do ligante, imediatamente se faz necessário a inserção 

da camada de agregado, conforme as taxas indicadas. Qualquer excesso ou escassez de material, 

deverá ser corrigido antes do início do processo de compressão; 

7) O processo de compressão necessitará ser iniciado logo após o lançamento do agregado na pista. 

Nos trechos em tangente o processo se dá partindo das bordas para o eixo e nas curvas deve-se 

começar a compressão das bordas mais baixa para as bordas mais altas, sendo cada passagem do 

rolo recoberta, na passada subsequente, de pelo menos metade da largura deste; 

8) Após a compressão ter sido executada de forma completa, procede-se uma varredura leve do 

material solto na pista; 

9) Em seguida se executa a segunda camada, com as taxas indicadas e seguindo o mesmo 

procedimento da primeira; 

10) O tráfego deve ser bloqueado durante a execução do serviço, sendo ele liberado somente após o 

término da compressão e de forma controlada; 

SINALIZAÇÃO 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 
Definições: 
A Sinalização Vertical será efetuada de acordo com os manuais e normas de projetos de implementação da 

sinalização, dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo Conselho Nacional de Trânsito - 

CONTRAN, através do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, aprovado pela Resolução do 

CONTRAN N°180, de 26 de agosto de 2005. 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias 

adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e 

orientar os usuários da via.  

Procedimento de Execução: 
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das placas de 

sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada. 

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. 

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática. 

As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintestip os: de esferas 

inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas. 
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Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os 

esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. 

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e 

apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a 

soltura ou deslocamento da mesma. 

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.É vedado proceder 

a imprimação da superfície e o TSD em dias chuvosos ou quando a temperatura. 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
Definições: 
A Sinalização horizontal é o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento da 

pista de uma rodovia, de acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condições de segurança e de 

conforto ao usuário da rodovia e devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às normas do 

DNIT e da ABNT. No projeto em questão serão utilizadas para sinalização horizontal as linhas longitudinais 

contínuas e tracejadas. A tinta utilizada para marcação das linhas será retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro.  

Condições Gerais: 
Os procedimentos para execução e avaliação da demarcação devem ser seguidos rigorosamente no que 

estabelece a norma NBR 15405:2016.  

As esferas e microesferas de vidro a serem utilizadas para aplicação em alto-relevo devem estar de acordo 

com a NBR 15543:2015. Os requisitos e métodos de ensaio para as esferas e microesferas de vidro devem 

obedecer ao que especifica a norma NBR 16184:2013. 

Execução: 
A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação e pintura. A limpeza deve 

ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do produto 

aplicado no pavimento, utilizando vassouras, escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou de 

água, de tal forma que seja executada apropriadamente a limpeza e secagem da superfície a ser 

demarcada.  

Para realizar os limites das faixas no pavimento observarse-ão as seguintes condições ambientais: 

a) A temperatura do pavimento deverá ser superior a 3 °C do ponto do orvalho. (ver a Tabela 1, da norma 

NBR 15402:2014); 

b) A temperatura ambiente igual ou superior a 10 °C; 

c) A temperatura ambiente igual ou inferior a 40 °C; 

d) O pavimento estar aparentemente seco e não chovendo. Para verificar se o pavimento está em 

condições de se executar a demarcação, deve ser realizado o teste constante do item 4.8.4 da NBR 

15402:2014. 

A pré-marcação deverá seguir rigorosamente o alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-

marcação, através dos quais o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Para execução da sinalização definitiva em pavimentos novos a aplicação deverá ser feita após um período 

de cura. 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo com o constante do 

item 4.2.2 da NBR 15402:2014 e em conformidade com o alinhamento fornecido pela pré-marcação. 

As tintas devem ser misturadas de forma a garantir a boa homogeneidade do material. 

As tintas à base de resina acrílica emulsionada em água devem obedecer às exigências estabelecidas na 

norma NBR 13699:2012. A resina deve ser 100 % acrílica não sendo permitido outro tipo de copolímero e 

pode ser aplicada em espessura úmida, de 0,3 mm a 0,5 mm e o tráfego liberado em 20 minutos. 

As microesferas de vidro tipo “Premix” devem ser adicionadas à tinta quando da sua aplicação, na 

proporção determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado solvente compatível com a tinta, na proporção 

máxima de 5 % (cinco por cento), em volume, para ajuste da viscosidade. 

Deve haver um rigoroso controle de execução e dos insumos, por parte da fiscalização, com base na 

NORMA DNIT 100/2018 – ES. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
TRABALHOS EXTRAS 
 
Se durante o cumprimento do contrato vier a ser necessário ou conveniente, na opinião da fiscalização, a 

execução de trabalhos extras para a devida execução dos serviços constantes do contrato, a empreiteira 

deverá executá-los desde que solicitados pôr escrito pela fiscalização. Não será efetuado nenhum 

pagamento pôr trabalho extra feito pela empreiteira sem a autorização da fiscalização. 

Todos os serviços que sejam de mesma natureza e susceptíveis de serem classificados como iguais aos 

existentes nas planilhas de orçamento, anexas ao contrato, deverão ser pagos pelo preço unitário indicado 

na referida planilha.  

Caso contrário, serão pagos pelos preços unitários constantes da composição de custos, propostos pela 

empreiteira e aprovados pelo contratante. 

Qualquer trabalho extra autorizado estará sujeito aos termos e determinações do contrato. 

DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES 

Em caso de eventuais divergências entre elementos do projeto serão seguidos os seguintes critérios: 

Divergências entre as cotas assinaladas e as dimensões medidas em escala prevalecerão às primeiras; 

Divergências entre desenhos de escalas diferentes - prevalecerão os de maior escala (denominador menor 

de a relação modular); 

Divergências entre elementos não incluindo nos dois parágrafos anteriores, prevalecerão o critério e a 

interpretação da fiscalização, para cada caso. 

No canteiro de trabalho, deverão ser mantidos em bom estado pela empreiteira, tantos jogos de plantas 

quantos forem necessários para os serviços da obra. 

CONSIDERAÇÕES DE EXECUÇÃO 

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras complementares não 

consideradas no projeto serão em ocasião oportuna, especificados e detalhados pela fiscalização. Deverão 

ser obrigatoriamente executados, desde que sejam necessários à complementação técnica do projeto. 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela fiscalização, dos serviços 

necessários para a completa execução da obra. 
A execução da obra deverá obedecer a integral e rigorosamente aos projetos, memoriais e detalhes 

fornecidos. 

As normas, especificações e métodos aprovados, recomendados ou em fase de projeto da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e relacionadas direta ou indiretamente, com a obra, fazer parte 

integrante do presente capítulo. 

Este capítulo fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser cumpridos pela 

empreiteira no tocante à: 

Execução de serviços por seus próprios meios; 

Execução de trabalhos especializados, por terceiros, mediante prévia aprovação, supervisão e 

responsabilidade direta da empreiteira. 
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 
ANEXO II –Planilha Orçamentária  

 
     Obra B.D.I. Bancos Encargos Sociais 
      PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD - ESTRADA DA LAGOA E BARAÚNAS 19,75% SINAPI - 11/2018         

ORSE - 11/2018  
SICRO - 10/2018 

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases. 

Planilha Orçamentária Sintética 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 
Total 

1     SERVIÇOS PRELIMINARES         99.205,58 
 1.1  74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 20,00 192,40 230,39 4.607,86 
 1.2 93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 16.002,78 19.163,33 76.653,34 
 1.3 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00 3.746,22 4.486,10 17.944,38 
2     ESTRADA SEABRA - BARAÚNAS         983.623,45 
2.1     TRECHO: AVENIDA FRANCISCO HERÁCLITO AO POVOADO DE POÇO GRANDE         182.749,96 
2.1.1     LOCAÇÃO         3.487,12 

2.1.1.1  78472  SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 10400,00 0,28 0,34 3.487,12 

2.1.2     TERRAPLENAGEM         61.751,35 
2.1.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 10400,00 0,95 1,13 11.769,03 

2.1.2.2 72924 SINAPI BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 728,00 35,29 42,26 30.762,50 

2.1.2.3 93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE 
SOLO-BRITA) 

M3xKM 26877,76 0,57 0,68 18.249,53 

2.1.2.4 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 
DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 728,00 1,11 1,33 970,29 

2.1.3     IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE         44.550,01 
2.1.3.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 7280,00 5,11 6,12 44.547,96 
2.1.3.2  93178  SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 4,54 0,38 0,45 2,06 

2.1.4     CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD         64.141,48 
2.1.4.1 97818 SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 7280,00 7,36 8,81 64.136,85 

2.1.4.2 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TXKM 10,22 0,38 0,45 4,63 
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TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

2.1.5     SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS         152,76 
2.1.5.1 4250 ORSE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E 
MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00 103,60 124,06 0,00 

2.1.5.2 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ 
unid) 

M2 0,58 219,94 263,38 152,76 

2.1.6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         8.667,24 
2.1.6.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 312,00 23,20 27,78 8.667,24 

2.2     TRECHO: DO INÍCIO AO FINAL DO POVOADO DE PASSAGEM FUNDA         230.458,69 
2.2.1     LOCAÇÃO         4.253,25 

2.2.1.1  78472  SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 12684,90 0,28 0,34 4.253,25 

2.2.2     TERRAPLENAGEM         82.866,52 
2.2.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 12684,90 0,95 1,13 14.354,71 

2.2.2.2 72924 SINAPI BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 887,94 35,29 42,26 37.521,08 

2.2.2.3 93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE 
SOLO-BRITA) 

M3xKM 43899,90 0,57 0,68 29.807,27 

2.2.2.4 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 
DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 887,94 1,11 1,33 1.183,47 

2.2.3     IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE         54.398,12 
2.2.3.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 8879,43 5,11 6,12 54.335,23 
2.2.3.2  93178  SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 138,95 0,38 0,45 62,89 

2.2.4     CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD         78.369,36 
2.2.4.1 97818 SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 8879,43 7,36 8,81 78.227,84 

2.2.4.2 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 312,63 0,38 0,45 141,51 

2.2.5     SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS         0,00 
2.2.5.1 4250 ORSE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E 
MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00 103,60 124,06 0,00 

2.2.5.2 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ 
unid) 

M2 0,00 219,94 263,38 0,00 

2.2.6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         10.571,45 
2.2.6.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA M2 380,55 23,20 27,78 10.571,45 
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ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

2.3     TRECHO: DO PSF VELAME AO INÍCIO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DE 
VELAME 

        53.482,88 

2.3.1     LOCAÇÃO         973,01 

2.3.1.1  78472  SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 2901,90 0,28 0,34 973,01 

2.3.2     TERRAPLENAGEM         19.624,76 
2.3.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 2901,90 0,95 1,13 3.283,90 

2.3.2.2 72924 SINAPI BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 203,13 35,29 42,26 8.583,63 

2.3.2.3 93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE 
SOLO-BRITA) 

M3xKM 11026,06 0,57 0,68 7.486,50 

2.3.2.4 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 
DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 203,13 1,11 1,33 270,74 

2.3.3     IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE         12.449,89 
2.3.3.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 2031,33 5,11 6,12 12.430,17 
2.3.3.2  93178  SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 43,58 0,38 0,45 19,73 

2.3.4     CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD         17.940,42 
2.3.4.1 97818 SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 2031,33 7,36 8,81 17.896,03 

2.3.4.2 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 98,06 0,38 0,45 44,39 

2.3.5     SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS         76,38 
2.3.5.1 4250 ORSE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E 
MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00 103,60 124,06 0,00 

2.3.5.2 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ 
unid) 

M2 0,29 219,94 263,38 76,38 

2.3.6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         2.418,41 
2.3.6.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 87,06 23,20 27,78 2.418,41 

2.4     TRECHO: DO FINAL DO CALÇAMENTO DO POVOADO VELAME AO CEMITÉRIO DE 
VELAME 

        97.018,30 

2.4.1     LOCAÇÃO         1.750,57 

2.4.1.1  78472  SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 5220,90 0,28 0,34 1.750,57 

2.4.2     TERRAPLENAGEM         35.900,60 
2.4.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 5220,90 0,95 1,13 5.908,17 
2.4.2.2 72924 SINAPI BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% M3 365,46 35,29 42,26 15.443,07 
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PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE 

2.4.2.3 93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE 
SOLO-BRITA) 

M3xKM 20710,79 0,57 0,68 14.062,26 

2.4.2.4 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 
DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 365,46 1,11 1,33 487,10 

2.4.3     IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE         22.403,74 
2.4.3.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 3654,63 5,11 6,12 22.363,50 
2.4.3.2  93178  SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 88,90 0,38 0,45 40,24 

2.4.4     CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD         32.287,86 
2.4.4.1 97818 SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 3654,63 7,36 8,81 32.197,32 

2.4.4.2 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 200,01 0,38 0,45 90,54 

2.4.5     SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS         324,50 
2.4.5.1 4250 ORSE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E 
MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 2,00 103,60 124,06 248,12 

2.4.5.2 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ 
unid) 

M2 0,29 219,94 263,38 76,38 

2.4.6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         4.351,04 
2.4.6.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 156,63 23,20 27,78 4.351,04 

2.5     TRECHO: POVOADO DE ESPINHO AO INÍICIO DOCALÇAMENTO DO POVOADO DE 
BARAÚNAS 

        419.913,61 

2.5.1     LOCAÇÃO         7.443,66 

2.5.1.1  78472  SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22200,00 0,28 0,34 7.443,66 

2.5.2     TERRAPLENAGEM         161.190,45 
2.5.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 22200,00 0,95 1,13 25.122,35 

2.5.2.2 72924 SINAPI BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 1554,00 35,29 42,26 65.666,11 

2.5.2.3 93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE 
SOLO-BRITA) 

M3xKM 100637,04 0,57 0,68 68.330,79 

2.5.2.4 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 
DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 1554,00 1,11 1,33 2.071,20 

2.5.3     IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE         95.332,15 
2.5.3.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 15540,00 5,11 6,12 95.092,76 
2.5.3.2  93178  SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE TXKM 528,86 0,38 0,45 239,39 
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30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

2.5.4     CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD         137.446,14 
2.5.4.1 97818 SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 15540,00 7,36 8,81 136.907,52 

2.5.4.2 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 1189,93 0,38 0,45 538,63 

2.5.5     SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS         0,00 
2.5.5.1 4250 ORSE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E 
MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00 103,60 124,06 0,00 

2.5.5.2 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ 
unid) 

M2 0,00 219,94 263,38 0,00 

2.5.6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         18.501,22 
2.5.6.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 666,00 23,20 27,78 18.501,22 

3     ESTRADA SEABRA - LAGOA DA BOA VISTA         1.031.994,62 
3.1     TRECHO: RUA TEIXEIRA DE FREITAS À ESCOLA AGRÍCOLA         381.586,48 
3.1.1     LOCAÇÃO         7.242,48 

3.1.1.1  78472  SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 21600,00 0,28 0,34 7.242,48 

3.1.2     TERRAPLENAGEM         128.827,71 
3.1.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 21600,00 0,95 1,13 24.443,37 

3.1.2.2 72924 SINAPI BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 1512,00 35,29 42,26 63.891,35 

3.1.2.3 93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE 
SOLO-BRITA) 

M3xKM 56669,76 0,57 0,68 38.477,78 

3.1.2.4 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 
DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 1512,00 1,11 1,33 2.015,22 

3.1.3     IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE         92.531,55 
3.1.3.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 15120,00 5,11 6,12 92.522,68 
3.1.3.2  93178  SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 19,60 0,38 0,45 8,87 

3.1.4     CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD         133.227,27 
3.1.4.1 97818 SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 15120,00 7,36 8,81 133.207,31 

3.1.4.2 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 44,09 0,38 0,45 19,96 

3.1.5     SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS         1.756,28 
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3.1.5.1 4250 ORSE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E 
MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 8,00 103,60 124,06 992,49 

3.1.5.2 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ 
unid) 

M2 2,90 219,94 263,38 763,80 

3.1.6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         18.001,18 
3.1.6.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 648,00 23,20 27,78 18.001,18 

3.2     TRECHO: POVOADO DE CHURÉ À LAGOA DDA BOA VISTA         650.408,13 
3.2.1     LOCAÇÃO         11.930,24 

3.2.1.1  78472  SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 35580,80 0,28 0,34 11.930,24 

3.2.2     TERRAPLENAGEM         235.803,65 
3.2.2.1 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 35580,80 0,95 1,13 40.264,57 

3.2.2.2 72924 SINAPI BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% 
PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 2490,66 35,29 42,26 105.245,61 

3.2.2.3 93590 SINAPI 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE 
SOLO-BRITA) 

M3xKM 128094,44 0,57 0,68 86.973,88 

3.2.2.4 74205/001 SINAPI ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE 
DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 2490,66 1,11 1,33 3.319,59 

3.2.3     IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE         152.612,18 
3.2.3.1 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 24906,56 5,11 6,12 152.408,84 
3.2.3.2  93178  SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 449,21 0,38 0,45 203,34 

3.2.4     CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD         219.884,49 
3.2.4.1 97818 SINAPI RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 24906,56 7,36 8,81 219.426,98 

3.2.4.2 93178 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 
30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 

TXKM 1010,73 0,38 0,45 457,51 

3.2.5     SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS         524,94 
3.2.5.1 4250 ORSE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E 
MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 3,00 103,60 124,06 372,18 

3.2.5.2 10712 ORSE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ 
unid) 

M2 0,58 219,94 263,38 152,76 

3.2.6     SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         29.652,62 
3.2.6.1 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 1067,42 23,20 27,78 29.652,62 

TOTAL GERAL 2.114.823,64 
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

ANEXO III– CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

Obra  B.D.I. Bancos Encargos Sociais 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TSD - ESTRADA LAGOA 
DA BOA VISTA E BARAÚNAS 

 19,75%  SINAPI - 11/2018    
SICRO2 - 
11/2016ORSE - 
11/2018 

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases. 

Item Descrição das Metas / Macroserviços Parcela 01 Parcela 02 Parcela 03 Parcela 04 % Valores 
Totais (R$) 

  PAVIMENTAÇÃO EM TSD    

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 25% 25% 25% 25% 4,69% 99.205,58 R$ 24.801,39 R$ 24.801,39 R$ 24.801,39 R$ 24.801,39 

2. LOCAÇÃO 25% 25% 25% 25% 1,75% 37.080,32 R$ 9.270,08 R$ 9.270,08 R$ 9.270,08 R$ 9.270,08 

3. TERRAPLENAGEM 40% 40% 20%   34,33% 725.965,05 R$ 290.386,02 R$ 290.386,02 R$ 145.193,01   

4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 10% 30% 30% 30% 22,43% 474.277,66 R$ 47.427,77 R$ 142.283,30 R$ 142.283,30 R$ 142.283,30 

5. CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD 10% 30% 30% 30% 32,31% 683.297,02 R$ 68.329,70 R$ 204.989,11 R$ 204.989,11 R$ 204.989,11 

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE 
IDENTIFICAÇÃO DE VIAS 

      100% 0,13% 2.834,87       R$ 2.834,87 

7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL       100% 4,36% 92.163,15       R$ 92.163,15 
  TOTAL         100,00% 2.114.823,64 
  VALOR DA ETAPA R$ 440.214,96 R$ 671.729,90 R$ 526.536,89 R$ 476.341,89     
  VALOR ACUMULADO R$ 440.214,96 R$ 1.111.944,86 R$ 1.638.481,75 R$ 2.114.823,64     
  % DA ETAPA 20,82% 31,76% 24,90% 22,52%     
  % ACUMULADO 20,82% 52,58% 77,48% 100,00%     
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preço 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA-BA 
Rua Horácio de Matos, 99-A, Centro,Seabra-BA. 
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da Obra de Terraplenagem e Serviços de 

Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo) em trechos das Estradas Vicinais que 

ligam a sede do município de Seabra aos distritos de Baraunas e Lagoa da Boa Vista,  incluindo mão de 

obra, custos diretos e indiretos, taxas, impostos, materiais e insumos necessários a execução dos 

serviços,nos termos do Convênio/Financiamento 2020/297 DESEMBAHIA, conforme quantidade e 

especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital. 

 

Em referência a publicação da TOMADA DE PREÇO 002/2020, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa 

PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada 

(CARIMBADO – CNPJ) e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO também devidamente 

assinado, Carimbado (CNPJ). 

O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e 

sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referencia é “R$” 

(__________________________________) e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é 

de _________ (____________________________________________) dias corridos. 

Declaramos expressamente que: 

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na 

Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura, (Anexo XIII); 

b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de ______ (________________________) dias, contados da 

sua apresentação e abertura; 

c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os 

equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários 

para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade 

dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura; 

d) na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem 

assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral 

responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões 

dessa Prefeitura. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa 

COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários. 

Cidade, ___ de ________________ de2020. 

_______________________________________ 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa)
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

ANEXO V –PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / PROPOSTA DE PREÇO 
Item Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI 
Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES        
 1.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 20,00    
 1.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00    
 1.3 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4,00    
2 ESTRADA SEABRA - BARAÚNAS        
2.1 TRECHO: AVENIDA FRANCISCO HERÁCLITO AO POVOADO DE POÇO GRANDE        
2.1.1 LOCAÇÃO        

2.1.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 10400,00    

2.1.2 TERRAPLENAGEM        
2.1.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 10400,00    

2.1.2.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 728,00    

2.1.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE SOLO-BRITA) M3xKM 26877,76    

2.1.2.4 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 728,00    

2.1.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE        
2.1.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 7280,00    
2.1.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 4,54    

2.1.4 CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD        
2.1.4.1 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 7280,00    

2.1.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 10,22    

2.1.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS        
2.1.5.1 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE 
OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00    

2.1.5.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ unid) M2 0,58    
2.1.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
2.1.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 312,00    

2.2 TRECHO: DO INÍCIO AO FINAL DO POVOADO DE PASSAGEM FUNDA        
2.2.1 LOCAÇÃO        
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2.2.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 12684,90    

2.2.2 TERRAPLENAGEM        
2.2.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 12684,90    

2.2.2.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 887,94    

2.2.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE SOLO-BRITA) M3xKM 43899,90    

2.2.2.4 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 887,94    

2.2.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE        
2.2.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 8879,43    
2.2.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 138,95    

2.2.4 CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD        
2.2.4.1 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 8879,43    

2.2.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 312,63    

2.2.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS        
2.2.5.1 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE 
OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00    

2.2.5.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ unid) M2 0,00    
2.2.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
2.2.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 380,55    

2.3 TRECHO: DO PSF VELAME AO INÍCIO DO CALÇAMENTO DO POVOADO DE VELAME        
2.3.1 LOCAÇÃO        

2.3.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 2901,90    

2.3.2 TERRAPLENAGEM        
2.3.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 2901,90    

2.3.2.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 203,13    

2.3.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE SOLO-BRITA) M3xKM 11026,06    

2.3.2.4 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 203,13    

2.3.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE        
2.3.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 2031,33    
2.3.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM TXKM 43,58    

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ARPQ6S62BW8Y33UWV4SGHQ

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
46 - Ano  - Nº 2929

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E935144FA9061FED1C0A74BCC6A5CDA3



Terça-feira, 15 de setembro de 2020 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

2.3.4 CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD        
2.3.4.1 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 2031,33    

2.3.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 98,06    

2.3.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS        
2.3.5.1 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE 
OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00    

2.3.5.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ unid) M2 0,29    
2.3.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
2.3.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 87,06    

2.4 TRECHO: DO FINAL DO CALÇAMENTO DO POVOADO VELAME AO CEMITÉRIO DE VELAME        
2.4.1 LOCAÇÃO        

2.4.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 5220,90    

2.4.2 TERRAPLENAGEM        
2.4.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 5220,90    

2.4.2.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 365,46    

2.4.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE SOLO-BRITA) M3xKM 20710,79    

2.4.2.4 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 365,46    

2.4.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE        
2.4.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 3654,63    
2.4.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 88,90    

2.4.4 CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD        
2.4.4.1 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 3654,63    

2.4.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 200,01    

2.4.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS        
2.4.5.1 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE 
OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 2,00    

2.4.5.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ unid) M2 0,29    
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2.4.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
2.4.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 156,63    

2.5 TRECHO: POVOADO DE ESPINHO AO INÍICIO DOCALÇAMENTO DO POVOADO DE BARAÚNAS        
2.5.1 LOCAÇÃO        

2.5.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 22200,00    

2.5.2 TERRAPLENAGEM        
2.5.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 22200,00    

2.5.2.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 1554,00    

2.5.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE SOLO-BRITA) M3xKM 100637,04    

2.5.2.4 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 1554,00    

2.5.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE        
2.5.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 15540,00    
2.5.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 528,86    

2.5.4 CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD        
2.5.4.1 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 15540,00    

2.5.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 1189,93    

2.5.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS        
2.5.5.1 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE 
OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 0,00    

2.5.5.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ unid) M2 0,00    
2.5.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
2.5.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 666,00    

3 ESTRADA SEABRA - LAGOA DA BOA VISTA        
3.1 TRECHO: RUA TEIXEIRA DE FREITAS À ESCOLA AGRÍCOLA        
3.1.1 LOCAÇÃO        

3.1.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 21600,00    

3.1.2 TERRAPLENAGEM        
3.1.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 21600,00    

3.1.2.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 1512,00    

3.1.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT M3xKM 56669,76    
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ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE SOLO-BRITA) 

3.1.2.4 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 1512,00    

3.1.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE        
3.1.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 15120,00    
3.1.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 19,60    

3.1.4 CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD        
3.1.4.1 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 15120,00    

3.1.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 44,09    

3.1.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS        
3.1.5.1 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE 
OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 8,00    

3.1.5.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ unid) M2 2,90    
3.1.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
3.1.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 648,00    

3.2 TRECHO: POVOADO DE CHURÉ À LAGOA DDA BOA VISTA        
3.2.1 LOCAÇÃO        

3.2.1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 35580,80    

3.2.2 TERRAPLENAGEM        
3.2.2.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 35580,80    

3.2.2.2 BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE M3 2490,66    

3.2.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (BASE SOLO-BRITA) M3xKM 128094,44    

3.2.2.4 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO 
(C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) (BASE) M3 2490,66    

3.2.3 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE        
3.2.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 24906,56    
3.2.3.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 449,21    

3.2.4 CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD        
3.2.4.1 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 
M2 24906,56    

3.2.4.2 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 

TXKM 1010,73    
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AF_02/2016 

3.2.5 SINALIZAÇÃO VERTICAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS        
3.2.5.1 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE 
OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA 

UND 3,00    

3.2.5.2 CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (0.29m² P/ unid) M2 0,58    
3.2.6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL        
3.2.6.1 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO 
M2 1067,42    

TOTAL DA PROPOSTA:  

 
Valor da Proposta: R$ ________ (?????????) 

Validade da Proposta: _________ (______________) dias. 

 

 

Data e Local 

 

 

 

_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa 
  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

ANEXO VI–CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
Item Descrição das Metas / Macroserviços Parcela 01 Parcela 02 Parcela 03 Parcela 04 % Valores 

Totais (R$) 

  PAVIMENTAÇÃO EM TSD    

1. SERVIÇOS PRELIMINARES           

2. LOCAÇÃO           

3. TERRAPLENAGEM           

4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE           

5. CAPA DE ROLAMENTO TIPO TSD           

6. SINALIZAÇÃO VERTICAL DE 
IDENTIFICAÇÃO DE VIAS 

          

7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL           
  TOTAL       
  VALOR DA ETAPA       
  VALOR ACUMULADO       
  % DA ETAPA       
  % ACUMULADO       

Valor da Proposta: R$ ________ (?????????) 

Validade da Proposta: _________ (______________) dias. 

Data e Local 

_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

 
  

ANEXO VII - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório TP 005/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Data e Local 

 

 

 

_______________________________________ 

(nome, carimbo e assinatura do responsável legal da empresa) 
  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

 
ANEXO VIII - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99) 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ___/2020 
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO  
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO –  

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR 
 

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por 

intermédio de seu representante legal _______________________, portador da Carteira de Identidade 

nº__________ e CPF nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 

Sim(  )                   Não (  ) 
 

Município de __________________, data de _____________ 

 
 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo e assinatura e do responsável legal da empresa) 
  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

ANEXO IX - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 00___ /2020 
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO  
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO –  

 
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da TOMADA DE PREÇOnº 005/2019, 

promovido pela Prefeitura Municipal de Seabra-BA, marcado para às 09:00 horas do dia 01/10/2020, que a 

firma (nome completo) – CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no ( endereço completo), por 

mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial 

quanto ao seu art. 3º, e alterações posteriores.  

 

Cidade, ___ de ___________ de2020. 

 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
 

  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

ANEXO X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
 

(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído da 

empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as 

penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

� A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 002/2020, foi elaborada de 

maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da TOMADA DE PREÇO 002/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

� A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação TOMADA DE PREÇO 

002/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

TOMADA DE PREÇO002/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

� Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 005/2019quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

� Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO 002/2020não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO 002/2020antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

� Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 

(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

� Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

CIDADE, ___ DE _________________ DE2020. 

 

_______________________________________ 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa) 
 

APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL 

 

  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO XI – Modelo de DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº__ /2020 
MODALIDADE – TOMADA DE PREÇO 02/2020 

TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO –  

. 

 

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no 

(a)__________________________  

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos 

no procedimento licitatório referenciado.  

 

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa 

em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.  

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa 

e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 

Cidade, ___ de ___________ de2020. 

 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa) 
  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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TOMADA DE PREÇO 02/2020 

 

ANEXO XII – Modelo de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 
 

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no 

(a)__________________________  

(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, não possuir em seu quadro de pessoal qualquer 

servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Seabra-BA, 

exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.  

 

Cidade, ___ de ___________ de2020. 

 

 

_______________________________________- 

(nome, carimbo, assinatura e firma reconhecida do responsável legal da empresa) 
 

  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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ANEXO XIII - Minuta do Contrato 

 

 

Termo de Contrato de execução de obras que 

entre si fazem o MUNICÍPIO DE SEABRA-BA 

e a Empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

CONTRATO Nº _____/2020 

 

O MUNICÍPIO DE SEABRA, entidade jurídica de direito público interno, com sede a com sede na Praça 

Benjamin Constant, 18 Centro, Seabra/BA, CEP: 46.900-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 13.922.604/0001-37 - Fones (75) 3331-1421, nesse ato representado 

pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Fabio Miranda de Oliveira, inscrito no cadastro de pessoa física sob o n° 

944.951.735-53e portador da Carteira de Identidade nº 0900510927 SSP/BA, doravante denominado de 

MUNICÍPIO e, de outro lado a Firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, 

com sede (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ/MF sob nº. XX.XXX.XXX/XXX-XX, a seguir 

denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Contratação de execução de 

serviços, devidamente autorizado mediante TOMADA DE PREÇO nº 002/2020 e Processo Administrativo nº 

0___/2020, Processo Anual ___/2020, Tipo Menor Preço por empreitada Global, que se regerá pela com 

fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente 

instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO 
O contrato tem por objeto a Contratação  

 

e a Proposta da CONTRATADA. 

1.1.1. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação 

do projeto básico. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

3.1. A obra será executada na sede do município de Seabra- BA. 

3.1.1. O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) diascorridos, o equivalente a 04 
(quatro) meses,tendo início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento equivalente. 

Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato. 
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3.2. A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa 

das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da 

assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os 

custos unitários da planilha de formação do preço. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, 

obriga-se a: 

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto 

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977; 

4.1.2. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará 

de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos termo do artigo 111 da Lei 

n° 8.666, de 1993; 

4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a 

cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação 

pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e 

aplicação da obra; 

4.1.4. Assegurar à CONTRATANTE: 

4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma 

permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

4.1.4.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. 

4.1.5. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo 

determinado. 

4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

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

Básico. 

4.1.8. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
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4.1.9. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições 

de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma 

previsto. 

4.1.10. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 

data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

CONTRATANTE. 

4.1.11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por 

qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 

CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

4.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.13. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à 

execução da reforma. 

4.1.14. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

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

contrato. 

4.1.16. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem 

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à 

execução dos serviços ora contratados. 

4.1.17. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, 

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei. 

4.1.18. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 

4.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

4.1.20. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

4.1.21. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da Administração; 

4.1.23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 
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4.1.24. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações; 

4.1.26. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4.1.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados 

quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou 

comprometer à integridade do patrimônio público; 

4.1.28. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no 

Projeto Básico ou neste contrato; 

4.1.29. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.1.30. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 

habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do 

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do 

pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços; 

4.1.32. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do 

Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública 

federal. 

4.1.33. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos 
é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que 
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado; 
 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

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

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, 

sua substituição. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 
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6.2. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem 

como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade 

fiscal e trabalhista. 

6.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na 

Lei n° 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção 

na execução do Contrato; 

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 

execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas 

ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto Básico e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

8.1. O valor do contrato é de R$ XXXX(XXXXXXXXXXXXXXXX). 
8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto contratado. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
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9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 01% (um por cento) do valor 

total do contrato, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data da celebração do contrato, 

sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual. 

9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b. Seguro-garantia; ou 

c. Fiança bancária. 

9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente 

decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, 

previdenciárias ou sociais. 

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no 

citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na conta corrente nº. xxxx, agência 

0985-7, Banco do Brasil – cidade de Seabra-BA, mediante depósito identificado a crédito da Contratante. 

9.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a 

vigência do contrato. 

9.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 

benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

9.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

readequada ou renovada nas mesmas condições. 

9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de 

prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à 

respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

9.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da 

Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 

10. CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de 120(cento e vinte) diascorridos, o equivalente a 04 
(quatro) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas 

no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a 

pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

 

11. CLÁUSULA ONZE - DO PAGAMENTO 

11.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA.  

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 

cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos: 

11.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, 

a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante 

no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 

Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 

execução dos serviços entendidos como críticos. 

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

11.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 

quando for o caso. 

11.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à 

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas 

os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa 

subseqüente. 

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados. 

11.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada. 

11.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 
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apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital. 

11.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às 

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos 

empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados; 

b. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha 

sido paga pela Administração. 

11.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos 

da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

11.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a 

declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-

corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto 

na legislação vigente. 

11.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

11.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 

CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

12. CLÁUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

12.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 

15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

12.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

12.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ARPQ6S62BW8Y33UWV4SGHQ

Terça-feira
15 de Setembro de 2020

65 - Ano  - Nº 2929

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E935144FA9061FED1C0A74BCC6A5CDA3



Terça-feira, 15 de setembro de 2020 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

12.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

12.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo 

de Recebimento Provisório. 

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 

(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 

fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 

12.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias 

anteriores à exaustão do prazo. 

12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

 

13. CLÁUSULA TREZE - DOS PREÇOS 

13.1.1. Os preços serão reajustados anualmente com base no INCC, ou outro índice que o venha a 

substituir, podendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme acordo entre as partes. 

 

14. CLÁUSULA CATORZE - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
Unidade: 08 UNIDADE DE OBRAS E URBANISMO 
Proj./Ativ. 1.017 Pavimentação de Vias Públicas  
4.4.90.51.00.00.00.00.9.2.0024.0244.04.03.00 - Obras e Instalações  
4.4.90.51.00.00.00.00.9.2.0042.0042.00.00.00 - Obras e Instalações  
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.0000.0000.00.00.00 - Obras e Instalações 
Proj./Ativ.: 1.033 - Obras Públicas de Infraestrutura 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.00.000.00.00.00 - Obras e Instalações 
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4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.90.900.04.02.00 - Obras e Instalações 
Proj./Ativ.: 1.034 - Recuperação de Estradas 
4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.00.000.00.00.00 - Obras e Instalações 
4.4.90.51.00.00.00.00.9.2.24.244.04.03.00 - Obras e Instalações 
 
14.1.1 – As dotações orçamentárias acima previstas poderão ser acrescidas, suprimidas ou apostilada, 

visando à adequação da execução orçamentária, nos termos da lei 
 

14.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente 

correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento. 
 
15. CLÁUSULA QUINZE - DA FISCALIZAÇÃO  

15.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as 

atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme detalhado no Projeto Básico. 

15.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica 

necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 

responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

15.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

15.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado 

da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 

impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinqüenta por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 

16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do 

contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

16.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 
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ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse 

percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, III, da Lei 

n° 12.465, de 2011). 

16.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 

planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre 

o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 

65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011). 

16.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, 

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, 

poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima 

fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 

12.465, de 2011). 

16.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, 

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital. 

 

17. CLÁUSULA DEZESSETE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular processo 

administrativo, à penalidade de: 

a. Multa moratória de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

contratação, até o limite de 30 (trinta) dias. 

17.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato 

e aplique as outras sanções cabíveis. 

17.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados 

no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos 

ao objeto da contratação; 

b. Multa compensatória de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratação; 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Seabra-BApelo prazo de até dois 

anos; 

c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 

conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 

2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU. 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ARPQ6S62BW8Y33UWV4SGHQ

Terça-feira
15 de Setembro de 2020
68 - Ano  - Nº 2929

Este documento foi assinado digitalmente por RFB OnLine
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: E935144FA9061FED1C0A74BCC6A5CDA3



Terça-feira, 15 de setembro de 2020 Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de Seabra-BA

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-2246 
C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         e-mail: seabra.licitacao@hotmail.com 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 
do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 

penalidades acima estabelecidas. 

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

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 

declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do 

contrato decorrente desta licitação: 

17.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de tributos; 

17.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 

da proporcionalidade. 

17.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

17.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

17.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

18. CLÁUSULA DEZENOVE - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

18.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:  

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do 

serviço, nos prazos estipulados;  

IV. o atraso injustificado no início do serviço;  

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;  

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADAcom outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;  

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 

sua execução, assim como as de seus superiores;  

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 

8.666, de 1993;  
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IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;  

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a 

execução do Contrato;  

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 

pelamáxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTEe exaradas no 

processo administrativo a que se refere o Contrato;  

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do 

Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;  

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por 

repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras 

previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;  

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de 

serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADAo direito de optar pela 

suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;  

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos prazos 

contratuais;  

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato;  

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis.  

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa.  

18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:  

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 

XVII e XVIII desta cláusula;  

18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência 

para a Administração; 

18.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente.  

18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 

ainda direito a:  

18.5.1. devolução da garantia; 
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18.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, 

bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à 

CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.  

18.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

18.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.7.3. Indenizações e multas. 

 

19. CLÁUSULA DEZENOVE - DOS CASOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações da Lei complementar 147/2014, e na Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

20. CLÁUSULA VINTE - DA PUBLICAÇÃO 

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, 

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela 

data.  

 

21. CLÁUSULA VINTE E UM - DO FORO 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Seabra, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.  

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a 

seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.  

 

Seabra- BA, ____ de _______________ de2020. 

 

_____________________________________________ 
MUNICÍPIO DE SEABRA 
REPRESENTANTE –  
PREFEITO MUNICIPAL 
 
______________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
REPRESENTANTE - ____________________ 
CONTRATADA 
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ANEXO XIV 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
TOMADA DE PREÇO nº 002/2020 

 

 

RAZÃO SOCIAL________________________________________________________ 
 
CNPJ Nº______________________________________________________________ 
 
ENDEREÇO___________________________________________________________ 
 
E-MAIL:___________________________________TEL____________FAX________ 
 
CIDADE______________________ESTADO_________________________________ 
 
PESSOA PARA CONTATO_______________________________________________ 
 
 
Recebemos, através do: 
 
 
(   ) via E-mail 
(   ) acesso à página da internet______________________________ ; 
(   ) fax a cobrar nº; 
(   ) cópia impressa, mediante recolhimento do valor de R$_______________________; 
(   ) fotocópia por conta da empresa licitante 
 
 

_______________________ - __, _____de______________de2020 
 
 

__________________________ 
Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura ente a Comissão de Licitação e a empresa licitante, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega do Edital e remeter à Comissão. 

A não remessa do recibo exime a Comissão da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, todavia não impede a 

participação do mesmo no certame. 
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