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EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2020
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações,
Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões Vinculadas
ao CONFEA/CREA/CAU, Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que Institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em vigor.
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº003/2020
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:195/2020
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇOGlobal
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇOGLOBAL
VII - SESSÃOPÚBLICA:
DATA: 03/11/2020
HORA: 9:30h
LOCAL: No prédio desta Prefeitura, sito à Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de
Caraíbas, Bahia.
VIII -OBJETO:
8.1 - Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na
cobertura de quadra com reforma de piso da Escola Helita Silveira no Municipio de Caraíbas - Ba, conforme
especificações constantes nos Anexos deste Edital.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02 (duas)
fases distintas, sucessivas eeliminatórias:
1. ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº01)
2. ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº02).

X - CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente
qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório, devendo a sua
apresentação preceder o momento de entrega dosenvelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintesdocumentos:
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a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de Habilitação
(CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com fotografia (OAB,
CREA e outras); Carteira de Trabalho; PassaporteNacional).
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dosadministradores.
11.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de Habilitação
(CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com fotografia (OAB,
CREA e outras); Carteira de Trabalho; PassaporteNacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório, que
contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à
presente licitação.
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado
do documento de eleição e posse dosadministradores.
10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a incorreção dos
mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas impedirá o
representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão delicitação.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura
Municipal de Caraíbas-Ba ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o
licitante poderá comprovar com os originais em mãos.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que atenda
aos requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos. Não será permitido a participação de empresas emconsórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em
nenhuma hipótese a Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba será responsável por tais custos, quaisquer que
sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultadosdesta.
10.4 - O licitante deverá realizar visita técnica no local do serviço e CAT referente ao objeto desta licitação
(piso de quadra e estrutura metálica), objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos
trabalhos a serem executados, devendo declarar ter CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS
onde serão executados os serviços.
10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde
serão executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a realização da
visita dos locais. Para maiores informações ligar no fone: (77)3443-1010.
10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos do
Edital e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta,
dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias
úteis antes da data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba
responderá por escrito, os esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida para a
abertura das propostas, pelos meios próprios, sem, entretanto identificar os autores das questões. Não será
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atendido nenhum esclarecimento verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acimacitados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de Habilitação e
Proposta de Preços, implicará na inabilitação e desclassificação dolicitante.
10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de CaraíbasBa poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em consequência de
respostas fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a
emissão de uma errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do Edital,
desde que tais modificações possam a vir a alterar substancialmente o escopo do projeto. Neste caso poderá
prorrogar o prazo de entrega das Propostas, pelo prazo que, na forma da Lei, for julgadonecessário.
10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente
protocoladas e dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos dos
parágrafos primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DASPROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços, deverão ser apresentadas em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara e
visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número doEdital.
- Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em
ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos constantes do
envelope, em ordem seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante e o
número da TOMADA DE PREÇOS,Preferencialmente na mesma ordem do edital, perfurados apenas na parte
central com dois furos, agrupados com ganchos ou pastas evitando copias em frente e verso. lembrando que essa
exigência não édesclassificatória.
11.2 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e a
inclusão de documentos supérfluos oudispensáveis.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba ou
publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os
originais emmãos.
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OUA)

Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado
identificado com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a
seguir listada que está sublinhada e as já citadas anteriormente no texto desteEdital, Preferencialmente
na mesma ordem do edital, perfurados apenas na parte central com dois furos, agrupados com ganchos ou
pastas, evitando cópias em frente e verso:
a) Declaração de Conhecimento dos Locais onde serão executados osserviços;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal do
Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante, conforme
modelo estabelecido no AnexoVII;
c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),
conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante considerada
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei
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Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar nesta licitação do
regime diferenciado e favorecido previsto na referidaLei);
d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade e
Concordância com os Termos do Edital, conforme modelo constante do AnexoX.
12.1. - HABILITAÇÃOJURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresaindividual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus atuaisadministradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando 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 oexigir.
12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal (Alvará de Funcionamento),
conforme o caso, relativa à sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e
compatível com o objeto destalicitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), Estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;
d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea“a”,
do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamenteatualizada;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaçãode
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portariaacima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃOUNIFICADA.
12.3 - QUALIFICAÇÃOTÉCNICA
a) Certidão de registro e quitação da empresa junto CREA - Conselho Regional deEngenharia Arquitetura
e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, em plena validade, da
empresa e de seu(s) Responsável (s)Técnico(s);
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b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando
atestado(s) em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquiteturae agronomia) e/ou
CAU - (Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia)juntamente com uma DECLARAÇÃO da
ANUÊNCIA deste edital do profissionaldetentor dos atestados.
c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintesdocumentos:
IFicha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;ou
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional;ou
III - Contrato Social ou último aditivo sehouver;
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA e/ou CAU-BA, onde conste o
nome do respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é
Responsável Técnico da licitante;ou
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma dasassinaturas.
d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de
Caraíbas-Ba, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) dos atestados com a
licitante.
e) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pelaAdministração;
f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional, não esteja relacionado na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA e/ou CAU do referidoprofissional.
g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS ATESTADOS.
12.4 - QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Do BalançoPatrimonial:
I - 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 atualizado, quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha asubstituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assimapresentados:
i - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (SociedadeAnônima):
 publicados em Diário Oficial;ou
 publicados em jornal de grande circulação;ou
 por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio dalicitante.
ii - Sociedades limitadas(Ltda.):
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente;ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou
5
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autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio dalicitante.
iii - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - SimplesNacional:
 por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente;ou
 fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio dalicitante.
iv - Sociedade criada no exercício emcurso:
 fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio dalicitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um
vírgula quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar
documento constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento
ser assinado pelo sócio e profissional contábil responsável daempresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG),onde:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGOPRAZO

II - Índice de Liquidez Corrente (LC),onde:
LC=

ATIVOCIRCULANTE
PASSIVOCIRCULANTE

III - Índice de Endividamento Geral (IEG), menor ou igual a 0,70 (zero vírgula setenta)onde:
IEG=

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGOPRAZO
ATIVO TOTAL

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um
período de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação
da proposta.
d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II
do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro
do Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, desteEdital.
e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas
neste regime.
f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
6
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regularidade fiscal, mesmo que esta apresente algumarestrição.
g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para a regularização dadocumentação.
h) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação,semprejuízodassançõesprevistasnoartigo81daLeinº.8.666,de21dejunhode1993,

i)
j)

k)

l)

m)

n)

sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presenteEdital.
Os documentos necessários à habilitação, poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação
em órgão da ImprensaOficial.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome
da licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e
da filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome damatriz.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a
licitante se recusar a exibi-los sob pena deinabilitação.
Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor
estimadodoobjetodacontratação,conformemodalidadesecritériosprevistosno"caput"e
§ 1º do art. 56 desta Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia
deverácompor os documentos de habilitação da licitante.

XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem clara,
concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente
qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo, o Prazo de
Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo
que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de
entrega estabelecida noEdital;
b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à
proposta, item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a
homogeneidade das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão
ser alterados na planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação dolicitante;
c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes de
HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que será de
04 (Quatro) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura docontrato;
d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária - Anexo
III, a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para todos os
serviços nela constantes e o microcio e Despesas Indiretas(B.D.I.);
e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados,
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devendo contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro daempresa;
f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como os
encargos sociais e trabalhistas(L.S.T.);
g) A proposta deverá conterainda:
ICronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro)
discriminado conforme AnexoV;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII; III
- Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - AnexoIX.
h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra, do
subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamentea assinatura do técnico detentor dos
atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a que
interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo
CREA e/ou CAU;
i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de mercado,
sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativainflacionária;
j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA
com os termos e condições desteEdital.
XIV - ABERTURA DASPROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta dePreços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente após o
término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação, com a
participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes,
devidamentecredenciados;
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um
único participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes
deverão ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes,
munidos das respectivascredenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos licitantes,
cujos documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes presentes àsessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com as
exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresaslicitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente deLicitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos no
seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e
produzam as observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será lavrada
pelo Secretário da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e membros da
Comissão Permanente de Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão, a
Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão,
devolvendo os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura
inabilitados, dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) - Proposta de Preços
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daqueles habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja desistência expressa em
não fazê-lo, por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva ata dasessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda
sessão, cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da
habilitação, os envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa,
por escrito através de correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos interpostos,
serão abertos osenvelopesnúmero 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada
pelos representantes legais dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que marcará data para
divulgação do resultado final.
XV - JULGAMENTO DASPROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da
formaseguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido devidamente,
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma adequada a bater
com o valor global que serámantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se
o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater com o valor
global que serámantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de forma
adequada a bater com o valor global que serámantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor da Proposta de
Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta serárejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba,
necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo
borrões, emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas edesclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e aquelas
que não atendam às exigências do ato convocatório dalicitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem
baseada nas ofertas dos demaislicitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que este ato convocatório não estabeleça limitesmínimos;
i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente daproposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços
propostos e aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR
PREÇO GLOBAL, resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos
preços unitários ofertados;
15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo segundo do
artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por SORTEIO, na mesmaSessão.
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15.3 - Será desclassificada aproposta:
a) Que não atender às exigências desteEdital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintesvalores:
III -

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor
orçado pela Administração,ou
valor orçado pelaadministração.

c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a de
menorvalor;
d) Apresentar propostaalternativa.
e) Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal deCaraíbas-Ba;
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal deCaraíbas-Ba.
15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de mercado,
serão desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DOCONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões do(s)
recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba e no Diário
Oficial do Município (https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial), para que se produzam os efeitos da
Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando a valer para todos os
efeitos à partir da data dapublicação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os recursos
previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulterioresalterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de
Caraíbas-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua
essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali
estipuladas.
16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos
previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulterioresalterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade,
sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ouressarcimento.
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16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura do
instrumentocontratual.
16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar garantia
de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. A
caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu artigo 56, parágrafo
primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº8.883/94.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO EPRAZOS
17.1
- Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal
estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados ou
quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta de
Preçosaprovada.
17.2
- A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba pagará à contratada, pelos serviços efetivamente
executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e
atualização financeira e a ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por interesse
público, este deverá ser respaldado na sua integralidade por carta de fiançabancária.
17.3
- O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada
período de aferição dos serviços, ou em até 30(trinta)dias quando se tratar de serviços que exijam analise
de se seu desempenho para avaliação adequada, quando deverão ser apresentados os respectivos
documentos de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, após avaliação pela Prefeitura
Municipal deCaraíbas-Ba.
17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte
por cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V desteEdital.
17.4
- Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da
data prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da
Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no
Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de1994.
17.5
- Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente após decorrido o prazo
estipulado nos itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada no
item anterior, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento),
sobre o montante do pagamento em atraso, esta aplicada uma só vez em cadaocorrência.
17.6
- Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1%
(um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo
número de dias de antecipação.
17.7
- O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste
Edital e seus Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta
licitação. Após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse
Cronograma de licitação será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e
financeira existente na ocasião, devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo
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especificado no Edital, e suas eventuais prorrogações devidamente justificadas eaprovadas.
17.8
- O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação
às datas estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na
minuta de contrato que integra o presenteEdital.
17.9
- O prazo contratual para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a contar da primeira
ordem de inícios dosserviços.
17.10
- O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior,
na forma prevista na legislaçãovigente.
17.11
- As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos
oriundos da seguinte dotaçãoOrçamentária:
Órgão: 0305 - Secretaria de Mun. Educação, Cultura e Esporte
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Educação
Programa/Atividade: 1.013 - Construção,Ampliação, Reforma e Manutenção das
Unidades Escolares do Municipio.
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
XVIII - REVOGAÇÃO -ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XIX - RESCISÃO
19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e
as previstas na Lei nº8666/93.
19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições
da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulterioresalterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas presvitas no instrumento
contratual
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados
nas Leis nº 10.520/02 e nº8.666/93.
19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houversofrido.
19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
nº 8.666/93.
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XX - DOS ANEXOS
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
Anexo I - Minuta doContrato;
Anexo II - CartaProposta;
Anexo III - PlanilhaOrçamentária;
Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de PequenoPorte;
Anexo V - CronogramaFísico-Financeiro;
Anexo VI - Credencial(Procuração);
Anexo VII - Declaração doMenor;
Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa doB.D.I.;
Anexo IX - Modelo de Composição da Taxa de Leis Sociais eTrabalhistas;
Anexo X - Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade e
Concordância com os termos do Edital;
k) Anexo XI - MemorialDescritivo.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

XXI - DISPOSIÇÕESFINAIS
20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as
obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto destalicitação.
20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos,
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulterioresalterações.
20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato
decorrentes desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações e só poderão ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal deCaraíbas-Ba.
20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulterioresalterações.
20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulterioresalterações.
20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades
fornecidas, sob pena de inabilitação e desclassificação do processolicitatório.
20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar através
de composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e homologação da
Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, antes da sua execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual,
conforme preconiza a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulterioresalterações.
20.8 - Condições para recebimento dosserviços:
20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 e
74 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada
a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a
finalidade e a segurança da contratação.
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20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Caraíbas-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.
20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantespresentes.
20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própriaata.
20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes quedesejarem.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial doMunicípio.
20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para
retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de
Caraíbas,Bahia.
20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, localizado na
Secretaria de Finanças, à Comissão Permanente de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por
fac-símile, e-mail ou qualquer outro meioeletrônico.
20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação,
com observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e demais
normas e redaçõesaplicáveis.
XXI - FORO
21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Caraíbas-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Caraíbas-Ba, 16 de Outubro de 2020.

Zildi Santos da Silva
Portaria Municipal nº 004, de 28 de Fevereiro de 2020
Presidente da COPEL
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DECARAÍBASBA
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Luís
Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 16.418.766/000120, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jones Coelho Dias, doravante denominada
CONTRATANTE eaempresa ............................................................ , pessoa jurídica de direito privado, Inscritono
CNPJnº............................,comendereçocomercial..................................,Bahia,representadonesteatopor
pelo(a) o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da
céduladeidentidadenº.............,emitidapelaSSP/.......,inscrito(a)noCPFsobon° ................................ , comendereço
na .................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços nº 003/2020,
e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o
presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na cobertura
de quadra com reforma de piso da Escola Helita Silveira no Municipio de Caraíbas - Ba, conforme Edital
Tomada de Preços nº 003/2020.
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas
mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei
nº8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em obediência ao Edital de Tomada de Preços nº
003/2020, que o integra independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações
ulterioresalterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ .......................
( ................................................................. ),
resultante
da
multiplicação
das
quantidades
efetivamenteexecutadaspelospreçosunitáriosconstantesdaPlanilhaOrçamentáriadePreçosdaCONTRATADA,ob
jetodoEditalTomada de Preços nº 003/2020.
3.2 O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de aferição
dos serviços, ou em até 30(trinta)dias quando se tratar de serviços que exijam analise de se seu desempenho
para avaliação adequada, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e
faturamento que deverão ser aceitos ou não, após avaliação pela Prefeitura Municipal deCaraíbas-Ba,
obedecendo o Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) AnexoV.
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3.2.1- Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de inscrição da obra
junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura, além da comprovação de regularidade fiscal etrabalhista.
3.2.2- A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 20% (vinte por cento)
dos serviços objeto destecontrato.
3.3- Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data prevista
para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção Civil Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de
fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de1994.
3.4- Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias deantecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 04 (Quatro) meses, a contar da assinatura
deste contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulterioresalterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, com base no inciso II,
do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suasalterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotaçãoOrçamentária:
Órgão: ..........................................
Unidade: ..........................................
Classificação Econômica: ..........................................
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DACONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a
gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato
e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à CONTRATANTE,
com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao desolidariedade;
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6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na
execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por
seusrepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seussubcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazofinal;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77
desta Lei Federal nº8.666/93.
6.2 - DACONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seustermos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução
dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente omesmo;
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto destecontrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pela
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º do
artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:
7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em
até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pelaCONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Ordem de Serviços determinada pelaCONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial da
obrigação nãocumprida;
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste Contrato,
pelas citadasobrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de
eventuais perdas e/ou danos que do seus atos venham acarretar aoCONTRATANTE;
17
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6.4 - DO RECEBIMENTO DOSSERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, aser
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE
da conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação daconclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulterioresalterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se,
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo
terceiro da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de RecebimentoDefinitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de Débito CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem
administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em poder
da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança
das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
lei ou pelocontrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima (Termo de
Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente, lavradas ou
procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao
CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação judicial
ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte daCONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações, projetos
ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições
da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulterioresalterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas no item 6.3 deste
contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
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direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazosestipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início dasobras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação àCONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia
autorização por escrito daCONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata daCONTRATADA;
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA,
assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo, necessárias de forma a
permitir a conclusão das obras, sem prejuízo àAdministração;
7.1.9 - A dissolução daCONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução docontrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as
consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções
previstas na citadaLei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintesformas:
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens
de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente daCONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direitoa:
1.
2.
3.

Devolução daGarantia.
Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados naobra;
Pagamento do custo dedesmobilização;
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7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação emvigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados ou a
ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou
caucionados, sem prévia autorização escrita daCONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por
ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando
necessário a conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a Proposta de
Preços daCONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partesCONTRATANTES.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Caraíbas-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma
na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Caraíbas-Ba, ............................................... de ...........

...................................................
Prefeito

....................................................................
Representante da EmpresaContratada

Testemunhas:

CPF:

CPF:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS-BA ATT.:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na cobertura de quadra com reforma
de piso da Escola Helita Silveira no Municipio de Caraíbas - Ba, de acordo com os descritos nos anexos que
integram este Edital.
Prezados Senhores,

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob nossa
inteira
responsabilidade,
o
objeto desta
Tomada
de
Preços
pelo total de R$
(
), dentro do prazo de 04 (Quatro)meses.
Eu, ................................................................... abaixo assinado, representante da empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus Anexos e
de todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 003/2020, e assim
sendo, concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços fielmente conforme
valores propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas e
quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos,
Tributos, Encargos e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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Obra: COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO
Data de preço: agosto/2020 com desoneração
Endereço: Sede do Município de Caraíbas-BA

Planilha Orçamentária

BDI:

20,34%
1,203

COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO

ITEM

CÓDIGO

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

298.198,66

UN.

QUANT.

CUSTO (R$)

PREÇO (R$)

358.852,26

VALOR (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

51

ORSE

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal

1.2

4654

ORSE

Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

1.3

C1630

SEINFRA

Locação da obra (execução de gabarito)

m²

6,00

275,00

1.650,00

mês

4,00

307,81

1.231,24

1.481,67

745,03

1,57

1.169,70

1.407,61

4.050,94

4.874,90

m²

Subtotal

2

1.985,61

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.1

C2781

SEINFRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M

m³

69,55

18,34

1.275,55

1.534,99

2.2

C0095

SEINFRA

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG regularização e compactação

m²

50,63

16,89

855,14

1.029,08

2.130,69

2.564,07

Subtotal

3

FUNDAÇÕES

3.1

CONCRETO ARMADO - SAPATAS

3.1.1

96619

SINAPI

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5
cm. af_08/2017

m²

12,80

22,72

290,82

349,97

3.1.3

92917

SINAPI

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

281,36

7,35

2.068,00

2.488,63

3.1.4

92919

SINAPI

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

528,27

6,19

3.269,99

3.935,11

3.1.5

92915

SINAPI

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

212,09

10,75

2.279,97

2.743,71
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3.1.6

96558

SINAPI

3.2

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento

m³

22,08

374,66

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

3.2.1

96619

SINAPI

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 c

m³

3.2.2

96536

SINAPI

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

3.2.3

92917

SINAPI

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

3.2.4

92915

SINAPI

3.2.5

96557

SINAPI

-

428,95

516,20

22,72

m²

64,10

45,30

2.903,73

3.494,35

kg

203,64

7,35

1.496,75

1.801,19

Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

93,09

10,75

1.000,72

1.204,26

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento

m³

8,90

389,61

3.467,53

4.172,82

25.478,95

30.661,37

5.141,98

6.187,86

SUPERESTRUTURA

4.1
4.1.1

9.955,12

18,88

Subtotal

4

8.272,49

CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES
7369

SINAPI

4.2

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral,
com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³

4,11

1.250,33

ESTRUTURA METÁLICA

4.2.1

12402

ORSE

4.2.3

C1600

SEINFRA

-

Estrutura metálica para colunas, altura variável - Estrutura Metálica Galpões em Pórticos Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre
pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco,
exceto forn. Telhas - Executada

kg

Lanternim em estrutura metálica

m²

11.245,00

9,28

206,40

14,75

Subtotal

5

104.353,60

-

125.579,12

3.044,40

3.663,63

112.539,98

135.430,61

SISTEMAS DE COBERTURA

5.1

12727

ORSE

Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar

5.2

12727

ORSE

Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)

m²

170,40

49,55

8.443,32

10.160,69
12.440,88

m²

826,89

49,55

40.972,40

49.306,19

5.3

12727

ORSE

Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m²

208,64

49,55

10.338,11

5.4

12727

ORSE

Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) -

m²

106,76

49,55

5.289,96

6.365,94

5.5

94449

SINAPI

Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação

m²

75,79

43,12

3.268,06

3.932,79

Subtotal
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6

SISTEMA DE PISO

6.1

PAVIMENTAÇÃO QUADRA

6.1.1

92422

SINAPI

Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento

m²

10,80

48,24

520,99

626,96

6.1.2

96622

SINAPI

Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08/20

m³

37,17

87,38

3.248,00

3.908,65

6.1.3

7156

SINAPI

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm,
largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm

m²

854,93

15,26

13.046,28

15.699,89

6.1.4

98

ORSE

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
ESPESSURA DE 10 CM

m³

74,34

281,19

20.904,23

25.156,15

6.1.5

8411

ORSE

Polimento de piso cimentado - R1

m²

743,42

8,54

6.348,81

7.640,15

6.1.6

742451

SINAPI

Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos

m²

432,00

12,91

5.577,12

6.711,51

6.1.7

41595

SINAPI

Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura

m

275,60

10,00

Subtotal

7
7.1

2.756,00

3.316,57

52.401,43

63.059,88

IMPERMEABILIZAÇÃO
4953

ORSE

Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo
Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização (viga baldrame)

m²

206,90

10,77

Subtotal

8

2.228,31

2.681,55

2.228,31

2.681,55

PINTURAS E ACABAMENTOS

8.1

742451

SINAPI

Pintura acrilica em estrutura de concreto duas demaos

m²

38,00

12,91

490,58

590,36

8.2

11849

SINAPI

Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02
demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 (cromato de zinco)

m²

301,08

20,28

6.105,90

7.347,84

Subtotal

9

6.596,48

7.938,21

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

9.1

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores

un

1,00

306,79

306,79

369,19

Quadro de medição

un

1,00

66,29

66,29

79,77

SINAPI

Disjuntor termomagnético monopolar 10A

un

1,00

12,83

12,83

15,44

74130/1

SINAPI

Disjuntor termomagnético monopolar 20A

un

5,00

12,83

64,15

77,20

74130/4

SINAPI

Disjuntor termomagnético tripolar 25A

un

2,00

83,03

166,06

199,84

9.1.1

83463

SINAPI

9.1.2

C3579

SEINFRA

9.1.3

74130/1

9.1.4
9.1.5
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9.1.6

7996

ORSE

9.1.7

8894

ORSE

9.2
9.2.1

95746

SINAPI

Dispositivo diferencial residual 25A - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual
diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA 175v
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, inclusive conexões

un

1,00

133,84

133,84

161,06

un

1,00

61,83

61,83

74,41
-

m

93,00

16,10

1.497,30

1.801,85

9.2.2

95748

SINAPI

Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm, inclusive conexões

m

13,00

27,25

354,25

426,30

9.2.3

95795

SINAPI

Condulete em alumínio tipo T de ¾", inclusive acessórios

un

5,00

29,65

148,25

178,40

9.2.4

95787

SINAPI

Condulete em alumínio tipo L de ¾", inclusive acessórios

un

5,00

25,65

128,25

154,34

9.2.5

95795

SINAPI

Condulete em alumínio tipo TA de ¾", inclusive acessórios

un

4,00

29,65

118,60

142,72

9.2.6

95801

SINAPI

Condulete em alumínio tipo XA de ¾", inclusive acessórios

un

1,00

35,59

35,59

42,83

9.2.7

C0466

SEINFRA

Abraçadeira metálica tipo D de ¾"

un

50,00

3,62

181,00

217,82

9.2.8

C0466

SEINFRA

Abraçadeira metálica tipo D de 1"

un

4,00

3,62

14,48

17,43

9.2.9

C0467

SEINFRA

Abraçadeira metálica tipo D de 1½"

un

4,00

4,60

18,40

22,14

9.2.10

92695

SINAPI

Abraçadeira de ferro modular dupla tipo U

un

2,00

17,27

34,54

41,57

9.2.11

92695

SINAPI

Luva de aço galvanizado ¾"

un

15,00

17,27

259,05

311,74

9.2.12

92662

SINAPI

Luva de aço galvanizado 1½"

un

1,00

10,55

10,55

12,70

9.3

CABOS E FIOS CONDUTORES

-

-

9.3.1

91926

SINAPI

Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V

m

1,00

2,89

2,89

3,48

9.3.2

91928

SINAPI

Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V

m

430,00

4,60

1.978,00

2.380,33

9.4
9.4.1
9.4.2

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
91997

SINAPI

MERCADO

Tomada universal, 20A, cor branca, completa

un

LUMINÁRIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - LUMINÁRIA HIGH BAY 300W LED
BIVOLT INDUSTRIAL GALPÃO GINÁSIO BRANCO FRIO 6000K

un

-

1,00

27,33

27,33

32,89

20,00

550,00

11.000,00

13.237,40

Subtotal

10

-

16.620,27

20.000,83

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

10.1

96985

SINAPI

Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m

un

6,00

54,64

327,84

10.2

9051

ORSE

Caixa de equalização de potências de embutir

un

1,00

217,55

217,55

394,52
261,80

10.3

96973

SINAPI

Cordoalha de cobre nu 35mm²

m

21,00

31,79

667,59

803,38

10.4

96974

SINAPI

Cordoalha de cobre nu 50mm²

m

120,00

41,26

4.951,20

5.958,27
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10.5

93008

SINAPI

Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm

m

11,40

9,40

107,16

128,96

10.6

93358

SINAPI

Escavação de vala para aterramento

m³

18,00

42,13

758,34

912,59

10.7

93382

SINAPI

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada

m³

18,00

15,60

280,80

337,91

10.8

98111

SINAPI

Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm

un

6,00

20,98

125,88

151,48

10.9

C2457

SEINFRA

Terminal ou conector de pressão - para cabo 35 mm²

un

6,00

9,25

55,50

66,79

10.10

98463

SINAPI

Conector mini-gar em bronze estanhado

un

6,00

18,66

111,96

134,73

10.11

C2457

SEINFRA

Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2

un

6,00

8,28

Subtotal

11
11.1

49,68

59,78

7.653,50

9.210,22

186,26

224,14

SERVIÇOS FINAIS
99803

SINAPI

Limpeza de obra

m²

745,03
Subtotal

Valor TOTAL com BDI

0,25

186,26

298.198,66

224,14

358.852,26
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TOMADA DE PREÇOS Nº003/2020
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Micro Empresa ou empresa de pequeno
Porte, conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de2006.
,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 ANEXO V
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

(%)

VALOR

01

SERVIÇOS PRELIMINARES

1,36

02

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES

0,71

4.874,90
2.564,07

03

FUNDAÇÕES

8,54

30.661,37

04

SUPERESTRUTURA

37,74

135.430,61

05

SISTEMAS DE COBERTURA

22,91

82.206,49

06

SISTEMA DE PISO

17,57

63.059,88

07

IMPERMEABILIZAÇÃO

0,75

2.681,55

08

PINTURAS E ACABAMENTOS

2,21

7.938,21

09

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

5,57

20.000,83

10

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

2,57

9.210,22

11

SERVIÇOS FINAIS

0,06

224,14

PARCELAS
VALOR DA OBRA COM BDI (R$)
VALOR DA OBRA COM BDI (R$)

(%)

1° MÊS
VALOR

(%)

1,36
4.874,90
100,00%
0,71
2.564,07
100,00%
8,54
30.661,37
100,00%
11,32
40.629,18 15,10
30,00%
11,45

2° MÊS
VALOR

(%)

(%)

4° MÊS
VALOR

54.172,25 11,32
40,00%
41.103,24 11,45
50,00%
7,03

40.629,18
30,00%
41.103,24
50,00%
25.223,95 10,54
37.835,93
40,00%
60,00%

4.000,17
20,00%
1.842,04

4.000,17
20,00%
1.842,04

0,75
2.681,55
100,00%
2,21

1,11
0,51

1,11
0,51

20,00%

100%
100%

3° MÊS
VALOR

7.938,21
100,00%
12.000,50
60,00%
1,54
5.526,13
3,34

20,00%
0,06

60,00%
224,14
100,00%

1ª
3ª
4ª
6ª
358.852,26 22,69 81.411,07 26,55
101.117,70 29,81
112.798,59 12,82
63.524,91
358.852,26
81.411,07
101.117,70
112.798,59
63.524,91
28
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão),
portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela , devidamente inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........
como meu mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários
relativos ao procedimento licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de
Tomada de Preços nº003/2020.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas noEdital.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que
não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 ANEXO
VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
TAXA
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar);
b) Aluguéis;
c) Móveis e utensílios;
d) Veículo;
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo;
h) Material de expediente;
i) Equipamentos de segurança;
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio;
k) Veículos de socorro;
l) Outras despesas (detalhar).
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos;
c) Taxas;
d) Outros tributos.
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
______________________________________________________________________________________________
b) Honorários;
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro.
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa
TOTAL:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
ANEXO IX
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS
A 03 Salário - Educação
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho
SUBTOTAL - GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA GLOBAL DE
A
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos
B 02 Descanso Remunerado em Feriados
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais
B 04 Licença Paternidade Remunerada
B 05 Auxílio Enfermidade
B 06 Décimo Terceiro Salário
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas
SUB TOTAL - GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE A
C 01 Aviso Prévio
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa
C 03 Adicional p Aviso Indenizado
C 04 Indenização Adicional
SUB TOTAL - GRUPO C
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B
SUB TOTAL - GRUPO D
TOTAL GERAL
Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS DE DIRIGENTES DA
ENTIDADE E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

Eu,

,
representante
legal
da
empresa
, inscrita no CNPJ sobonº
, Declaro, sob as
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de Dirigentes
e/ou Servidores destaentidade.

Declaro ainda que concordo com todos os termos do Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020.

,

de

de

Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
ESTADO DA BAHIA

IDENTIFICAÇÃO:

Nome – Prefeitura Municipal de Caraíbas
Logradouro – Praça Luís Eduardo Magalhães
Número – 245
Bairro/Distrito - Centro
CEP – 45.177-000
Município – Caraíbas
UF - BA
CNPJ – 16.418.766/0001-20
Prefeito – JONES COELHO DIAS
Telefone – (77) 3443-1010
FAX – (77) 3443-1012
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA

APRESENTAÇÃO
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer os critérios para a
execução da obra relativa à construção de COBERTURA DE QUADRA COM
REFORMA DE PISO - Quadra Poliesportiva 23,23m x 32 m, área total de 743,42 m2
para o Município de Caraíbas - BA.
Todos os materiais a serem utilizados deverão ser de 1ª qualidade, não devendo
apresentar nenhum defeito de fabricação.

1.0

INTRODUÇÃO

O presente memorial e especificação técnica têm como finalidade fixar as condições
gerais e específicas que deverão ser obedecidas na elaboração das obras de implantação
da Quadra, determinando normas e processos a serem utilizados para execução dos
serviços.
Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra,
materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a
assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas.
Deverão ser obedecidas as exigências municipais e principalmente as Normas
Brasileiras da ABNT, bem como as normas e procedimentos das Companhias
Concessionárias de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras.

2.0

MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, obrigatoriamente, de primeira
qualidade e comprovada eficiência para o fim a que se destina, satisfazendo às presentes
especificações e as normas da ABNT.
Caso as condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro
equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização do responsável técnico.
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Caberá ao responsável técnico, sempre que preciso exigir do construtor ou efetuar por
iniciativa própria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que
considere necessário, de modo a preservar a boa qualidade.
Nestas especificações, deve ficar perfeitamente entendido que em
caracterização de materiais, equipamentos e componentes da
determinadas marcas, tipos ou fabricantes, utilizados como
subentendida a alternativa “ou equivalente”, com a mesma função
qual será admitida a critério da responsável técnico.

3.0
3.1

todos os casos de
obra, através de
referências, fica
e características, a

SERVIÇOS
Mão-de-obra

A mão de obra a ser empregada, deve ser sempre de primeira qualidade, com operários
tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Para execução dos serviços, os
operários deverão utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de proteção individual
(EPI).
3.2

Ferramental e equipamentos

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento dos
trabalhos de forma a garantir segurança e produtividade.

4.0
4.1

QUADRA POLIESPORTIVA
Placa da Obra

A placa da obra terá as dimensões, conteúdo e padrão específicos, cabendo sua
execução e colocação por conta da Construtora. A placa deve ter formato retangular, na
proporção de 4,00 m (largura) por 2,00 m (altura), e assentada em local de fácil
visualização.

4.2

Almoxarifado

Para o suporte dos trabalhadores, organização e armazenamento de material será locado
um container – almoxarifado com banheiro nas dimensões de 6,00 x 2,30 m.
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Locação da Obra

Consistem na execução da locação todos os elementos necessários à perfeita
implantação da obra. Será executada inicialmente através de equipe habilitada, que
deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência previamente
estabelecidos, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à
fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.
O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da
obra, após a autorização da Fiscalização.

4.4

Escavação Manual

A escavação de valas e o apiloamento do fundo das valas será de forma manual em
material de 1ª categoria, devendo seguir rigorosamente as indicações do projeto e as
especificações no que se refere à locação, profundidade e declividade para escavação.
O reaterro de valas consiste no preenchimento ou recomposição de escavações,
utilizando-se o próprio material escavado. As operações de aterros e reaterros
compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização e compactação quando
previsto em projeto.

4.5

Estrutura

Na infraestrutura e supraestrutura (sapatas isoladas, viga baldrame e revestimento dos
pilares) serão construídas em concreto armado conforme a especificação em planilha e
em projeto, preparado mecanicamente. Os serviços em concreto armado serão
executados em estrita observância às Normas Brasileiras específicas.
4.6

Impermeabilizações

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base de
solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. A superfície devera estar limpa, retirada
toda a sujeira e empecilhos que comprometam a eficiência do produto. A forma correta
e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos diferentes, necessitando
um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demão. A pintura impermeabilizante deve cobrir
toda a superfície da fundação, conexões e interfaces com os demais elementos
construtivos.

4.7

Estrutura Metálica

Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e
posteriormente das telhas metálicas leves. O tipo de aço a ser adotado nos projetos de
estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para
ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo; As conexões de barras
tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento deverão
ão ser
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dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos Documentos de
PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do esforço admissível
na barra. Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores
de força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o
mínimo de 75% de força cortante admissível na barra; havendo conexões a momento
fletor, aplicar-se-á critério semelhante. Todas as conexões soldadas na oficina deverão
ser feitas com solda de ângulo, exceto quando indicado nos Documentos de
DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO.
Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as
soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo.
As superfícies das peças a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de óleo,
graxa, rebarbas, escamas de laminação e ferrugem imediatamente antes da execução das
soldas. As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagamento ou
do tipo atrito. Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois
parafusos. O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil,
devendo ser no mínimo Ø1/2”. Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão
ser providos de porca hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida
colocada no lado em que for dado o aperto. Os furos das conexões parafusadas deverão
ser executados com um diâmetro Ø 1/16” superior ao diâmetro nominal dos parafusos.
Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4";
para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão
admissível correspondente à hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento
(= 1,05 t / cm²). Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo
esmagamento, como tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado,
com 70% do esforço de ruptura por tração. Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as
superfícies das partes a serem conectadas deverão se apresentar limpas isenta de graxa,
óleo, etc. Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas
na tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada,
não sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves
calibradas deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores
de força de tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os
parafusos de modo a reproduzir suas condições de uso.
Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões das
correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394. A montagem da estrutura metálica deverá se processar de
acordo com as indicações contidas no plano de montagem (ver documentos de
detalhamento para execução e especificações técnicas). O manuseio das partes
estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas
partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas,
de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. Os serviços de montagem deverão
obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e
nivelamento. Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em
quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a
segurança da estrutura o exigir. As conexões provisórias de montagem deverão ser
usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao
esos e
peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos
operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.
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Após termino da instalação deverá ser aplicado pintura de proteção e/ou acabamento
sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epóxi rico em zinco,
e = 35 micra - R1 (cromato de zinco).

4.8

Sistema de Cobertura

Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - aço pré-pintado branco.
Caracterização e Dimensões do Material
- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
Isoeste – Telha Standard Ondulada calandrada e reta – OND 17 ou Super Telhas ST
17/980 calandrada e reta
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação
mínima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas
às ripas com arame de cobre.

4.9

Sistema de Piso

Piso da Quadra Poliesportiva = Para o recebimento do piso, a área da quadra deverá ser
totalmente nivelada e regularizada. Após esse procedimento será assentado lastro de
brita n° 2, apiloado com espessura de 5 cm e lona plástica para impermeabilização do
piso. Depois da aplicação da lona plástica será assentada tela soldada de ferro CA60
5,00 mm, e sobre este será executado piso de concreto estrutural (concreto simples
usinado) com 10cm de espessura, com resistência mínima de 25mpa, com ferros de
transferência em 3 ferros de 16mm CA 50, deverá aplicar graxa nos ferros antes de
serem concretados. O sistema de concretagem adotado para a execução do piso da
quadra é o de quadros intercalados tipo tabuleiro de xadrez, com placas de 2,00 x 2,00
m e juntas de dilatação 10mm. Após esse procedimento será executado polimento no
piso cimentado e aplicação de pintura acrílica, 2 demãos, obedecendo as cores e
dimensões das marcações de quadra.

4.10

Pintura e acabamentos

Demarcação da Quadra = A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com
tinta específica do tipo acrílica, espessura de 5 cm. A pintura do piso deverá ser
realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento de poeira, com espaçamento
entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas.
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Pintura de proteção = Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas
com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 (cromato
de zinco). Obedecer às cores especificadas em projeto (plantas gráficas).

4.11

Instalações elétricas

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias,
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento
à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela
concessionária local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o
critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de
20 metros do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância
seja maior, os alimentadores deverão ser redimensionados.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos,
conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para
garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de
alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as de LEDs, reatores eletrônicos
de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveitase melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções
que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

4.12

Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

O projeto de SPDA é destinado a proteger a edificação contra descargas elétricas
atmosféricas. A localização do sistema de proteção contra descargas atmosféricas
devem obedecer ao projeto de elétrica. A nova instalação deve ser conectada a rede
existente. Os condutores de descida poderão ser embutidos no pilar externo. O
eletroduto (haste) de aterramento deverá ser instalado em uma caixa de inspeção, de no
mínimo 0,25x0,25m, com tampa de concreto e recoberto com uma camada de concreto
magro com espessura mínima de 5cm.

4.13

Limpeza Final da Obra

A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos.
Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente
removidos e todas as instalações elétricas deverão estar em perfeito funcionamento. A
obra será considerada concluída após a fiscalização e emissão do termo de recebimento
pela Fiscalização.
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COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO

ITEM

CÓDIGO

FONTE

1.1

51

ORSE

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal

1.2

4654

ORSE

Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

1.3

C1630

SEINFRA

1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

298.198,66

UN.

QUANT.

CUSTO (R$)

2

2.2

Locação da obra (execução de gabarito)

m²

6,00

275,00

1.650,00

1.985,61

mês

4,00

307,81

1.231,24

1.481,67

745,03

1,57

m²

1.169,70

1.407,61

4.050,94

4.874,90

1.275,55

1.534,99

855,14

1.029,08

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
C2781
C0095

SEINFRA
SEINFRA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 A 3.00M
APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG regularização e compactação

m³
m²

69,55

18,34

50,63

16,89

Subtotal

3

2.130,69

2.564,07

290,82

349,97

FUNDAÇÕES

3.1
3.1.1

VALOR (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Subtotal

2.1

PREÇO (R$)

358.852,26

CONCRETO ARMADO - SAPATAS
96619

SINAPI

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de
5 cm. af_08/2017

m²

12,80

22,72

3.1.3

92917

SINAPI

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

281,36

7,35

2.068,00

2.488,63

3.1.4

92919

SINAPI

Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

528,27

6,19

3.269,99

3.935,11

3.1.5

92915

SINAPI

Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

212,09

10,75

2.279,97

2.743,71

3.1.6

96558

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento

m³

22,08

374,66

8.272,49

9.955,12

-

-

3.2.1

96619

SINAPI

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de

m³

18,88

22,72

428,95

516,20

3.2.2

96536

SINAPI

Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento

m²

64,10

45,30

2.903,73

3.494,35

3.2.3

92917

SINAPI

Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

203,64

7,35

1.496,75

1.801,19

3.2.4

92915

SINAPI

Armação de aço CA-60 Ø 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação

kg

93,09

10,75

1.000,72

1.204,26

3.2.5

96557

SINAPI

Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento

m³

8,90

389,61

3.467,53

4.172,82

25.478,95

30.661,37

5.141,98

6.187,86

3.2

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

Subtotal

4

SUPERESTRUTURA

4.1
4.1.1

CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES
7369

SINAPI

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso

m³

4,11

1.250,33

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
4.2

ESTRUTURA METÁLICA

-

-

Estrutura metálica para colunas, altura variável - Estrutura Metálica Galpões em
4.2.1

12402

ORSE

Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd
6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 20,01 a 30,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d

kg

11.245,00

9,28

206,40

14,75

104.353,60

125.579,12

esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada
4.2.3

C1600

SEINFRA

Lanternim em estrutura metálica

m²

Subtotal
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COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO

ITEM

CÓDIGO

FONTE

5

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

298.198,66

UN.

QUANT.

CUSTO (R$)

PREÇO (R$)

358.852,26

VALOR (R$)

SISTEMAS DE COBERTURA
Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em

5.1

12727

ORSE

arco) - Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada,

m²

826,89

49,55

40.972,40

49.306,19

m²

170,40

49,55

8.443,32

10.160,69

m²

208,64

49,55

10.338,11

12.440,88

OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar
5.2

12727

ORSE

Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento
lateral)
Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em

5.3

12727

ORSE

arco) - Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada,
OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar

5.4

12727

ORSE

Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arc

m²

106,76

49,55

5.289,96

6.365,94

5.5

94449

SINAPI

Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação

m²

75,79

43,12

3.268,06

3.932,79

68.311,85

82.206,49

Subtotal

6

SISTEMA DE PISO

6.1

PAVIMENTAÇÃO QUADRA

6.1.1

92422

SINAPI

Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento

m²

10,80

48,24

520,99

626,96

6.1.2

96622

SINAPI

Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers, espessura de *5 cm*. af_08

m³

37,17

87,38

3.248,00

3.908,65

6.1.3

7156

SINAPI

m²

854,93

15,26

13.046,28

15.699,89

6.1.4

98

ORSE

m³

74,34

281,19

20.904,23

25.156,15

Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diametro do fio = 5,0 mm,
largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10 x 10 cm
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura ESPESSURA DE 10 CM

6.1.5

8411

ORSE

Polimento de piso cimentado - R1

m²

743,42

8,54

6.348,81

7.640,15

6.1.6

742451

SINAPI

Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos

m²

432,00

12,91

5.577,12

6.711,51

6.1.7

41595

SINAPI

Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura

m

275,60

10,00

2.756,00

3.316,57

52.401,43

63.059,88

2.228,31

2.681,55

Subtotal

7

7.1

IMPERMEABILIZAÇÃO

4953

ORSE

Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo
Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização (viga baldrame)

m²

206,90

10,77

Subtotal

8
8.1
8.2

2.228,31

2.681,55

PINTURAS E ACABAMENTOS
742451
11849

SINAPI
SINAPI

Pintura acrilica em estrutura de concreto duas demaos
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02
demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 (cromato de zinco)

m²
m²

38,00

12,91

490,58

590,36

301,08

20,28

6.105,90

7.347,84

Subtotal
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COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO

ITEM

CÓDIGO

FONTE

9

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

298.198,66

UN.

QUANT.

CUSTO (R$)

PREÇO (R$)

358.852,26

VALOR (R$)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

9.1

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

9.1.1

83463

SINAPI

Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores

9.1.2

C3579

SEINFRA

un

1,00

306,79

306,79

369,19

Quadro de medição

un

1,00

66,29

66,29

79,77

9.1.3

74130/1

9.1.4

74130/1

SINAPI

Disjuntor termomagnético monopolar 10A

un

1,00

12,83

12,83

15,44

SINAPI

Disjuntor termomagnético monopolar 20A

un

5,00

12,83

64,15

9.1.5

77,20

74130/4

SINAPI

Disjuntor termomagnético tripolar 25A

un

2,00

83,03

166,06

199,84

9.1.6

7996

ORSE

un

1,00

133,84

133,84

161,06

9.1.7

8894

ORSE

un

1,00

61,83

61,83

74,41

9.2

Dispositivo diferencial residual 25A - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual
diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar
Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA 175v
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

9.2.1

95746

SINAPI

Eletroduto de aço galvanizado Ø 25mm, inclusive conexões

9.2.2

95748

SINAPI

9.2.3

95795

SINAPI

9.2.4

95787

9.2.5

95795

9.2.6

93,00

Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm, inclusive conexões

m

13,00

27,25

354,25

426,30

Condulete em alumínio tipo T de ¾", inclusive acessórios

un

5,00

29,65

148,25

178,40

SINAPI

Condulete em alumínio tipo L de ¾", inclusive acessórios

un

5,00

25,65

128,25

154,34

SINAPI

Condulete em alumínio tipo TA de ¾", inclusive acessórios

un

4,00

29,65

118,60

142,72

95801

SINAPI

Condulete em alumínio tipo XA de ¾", inclusive acessórios

un

1,00

35,59

35,59

42,83

9.2.7

C0466

SEINFRA

Abraçadeira metálica tipo D de ¾"

un

50,00

3,62

181,00

217,82

9.2.8

C0466

SEINFRA

Abraçadeira metálica tipo D de 1"

un

4,00

3,62

14,48

17,43

9.2.9

C0467

SEINFRA

Abraçadeira metálica tipo D de 1½"

un

4,00

4,60

18,40

22,14

9.2.10

92695

SINAPI

Abraçadeira de ferro modular dupla tipo U

un

2,00

17,27

34,54

41,57

9.2.11

92695

SINAPI

Luva de aço galvanizado ¾"

un

15,00

17,27

259,05

311,74

9.2.12

92662

SINAPI

Luva de aço galvanizado 1½"

un

1,00

10,55

10,55

12,70

-

-

9.3.1

91926

SINAPI

Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V

m

1,00

2,89

2,89

3,48

9.3.2

91928

SINAPI

Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V

m

430,00

4,60

1.978,00

2.380,33

9.3

CABOS E FIOS CONDUTORES

9.4
9.4.1
9.4.2

16,10

-

m

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
91997

SINAPI

MERCADO

Tomada universal, 20A, cor branca, completa
LUMINÁRIA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - LUMINÁRIA HIGH BAY 300W
LED BIVOLT INDUSTRIAL GALPÃO GINÁSIO BRANCO FRIO 6000K

1.497,30

1.801,85

-

-

un

1,00

27,33

27,33

32,89

un

20,00

550,00

11.000,00

13.237,40

Subtotal
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Caraíbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ – 16.418.766/0001-20
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245 - Centro - Caraíbas - BA.

Obra: COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO
Data de preço: agosto/2020 com desoneração
Endereço: Sede do Município de Caraíbas-BA

Planilha Orçamentária

BDI:

20,34%
1,203

COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO

ITEM

UN.

QUANT.

CUSTO (R$)

FONTE

10.1

96985

SINAPI

Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m

un

6,00

54,64

327,84

10.2

9051

ORSE

Caixa de equalização de potências de embutir

un

1,00

217,55

217,55

261,80

10.3

96973

SINAPI

Cordoalha de cobre nu 35mm²

m

21,00

31,79

667,59

803,38

10.4

96974

SINAPI

Cordoalha de cobre nu 50mm²

m

120,00

41,26

4.951,20

5.958,27

10.5

93008

SINAPI

Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm

m

11,40

9,40

107,16

128,96

10.6

93358

SINAPI

Escavação de vala para aterramento

m³

18,00

42,13

758,34

912,59

10.7

93382

SINAPI

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada

m³

18,00

15,60

280,80

337,91

10.8

98111

SINAPI

Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm

un

6,00

20,98

125,88

151,48

VALOR (R$)

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

10.9

C2457

SEINFRA

10.10

98463

SINAPI

10.11

C2457

SEINFRA

11

394,52

Terminal ou conector de pressão - para cabo 35 mm²

un

6,00

9,25

55,50

66,79

Conector mini-gar em bronze estanhado

un

6,00

18,66

111,96

134,73

Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2

un

6,00

8,28

Subtotal

11.1

PREÇO (R$)

358.852,26

CÓDIGO

10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

298.198,66

49,68

59,78

7.653,50

9.210,22

186,26

224,14

SERVIÇOS FINAIS
99803

SINAPI

Limpeza de obra

m²

745,03
Subtotal

Valor TOTAL com BDI
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Caraíbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
ESTADO DA BAHIA
CNPJ – 16.418.766/0001-20
Praça Luís Eduardo Magalhães, 245 - Centro - Caraíbas - BA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

(%)

VALOR

01

SERVIÇOS PRELIMINARES

1,36

4.874,90

02

MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES

0,71

2.564,07

03

FUNDAÇÕES

8,54

30.661,37

04

SUPERESTRUTURA

37,74

135.430,61

05

SISTEMAS DE COBERTURA

22,91

82.206,49

06

SISTEMA DE PISO

17,57

63.059,88

07

IMPERMEABILIZAÇÃO

0,75

2.681,55

08

PINTURAS E ACABAMENTOS

2,21

7.938,21

09

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

5,57

20.000,83

10

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

2,57

9.210,22

11

SERVIÇOS FINAIS

0,06

224,14

PARCELAS
VALOR DA OBRA COM BDI (R$)
VALOR DA OBRA COM BDI (R$)

(%)

1° MÊS
VALOR

(%)

2° MÊS
VALOR

4.874,90
100,00%
0,71
2.564,07
100,00%
8,54
30.661,37
100,00%
11,32
40.629,18 15,10
54.172,25 11,32
30,00%
40,00%
11,45
41.103,24 11,45
50,00%
7,03
0,75

3° MÊS
VALOR

(%)

4° MÊS
VALOR

40.629,18
30,00%
41.103,24
50,00%
25.223,95 10,54
37.835,93
40,00%
60,00%

2.681,55
100,00%
2,21

1,11
0,51

4.000,17
20,00%
1.842,04
20,00%

100%
100%

(%)

1,36

1,11
0,51

7.938,21
100,00%
4.000,17 3,34
12.000,50
60,00%
20,00%
1.842,04 1,54
5.526,13
20,00%
0,06

60,00%
224,14
100,00%

1ª
3ª
4ª
6ª
358.852,26 22,69 81.411,07 26,55
101.117,70 29,81
112.798,59 12,82
63.524,91
81.411,07
101.117,70
112.798,59
63.524,91
358.852,26
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Caraíbas
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Contrato de Repasse:
Proponente:
Empreendimento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAIBAS
COBERTURA DE QUADRA COM REFORMA DE PISO
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais,
escolas, restaurantes, etc)

Tipo de Obra:
Base de Cálculo do ISS da Prefeitura:

40%

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não)

NÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

DESCRIÇÃO
Administração Central
Seguros e Garantias (*)
Riscos
Despesas Financeiras
Lucro
COFINS
PIS
ISS (**)

BDI ADOTADO - %

(1° Quartil)

MÉDIA

(3° Quartil)

3,00
0,80
0,97
0,59
6,16
3,00
0,65
2,00

4,00
0,80
1,27
1,23
7,40
3,00
0,65
3,50

5,50
1,00
1,27
1,39
8,96
3,00
0,65
5,00

3,80
0,80
0,97
0,94
6,55
3,00
0,65
5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,34

22,12

25,00

20,34

LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Verificação do BDI:
Desoneração: Lei n°13.161/2015
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

OK
26,36704508
23,6154491

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de
Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc) é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais vantajosa para a Administração
Pública.
CARAIBAS, 07 DE OUTUBRO DE 2020

Profissional: ROMULO SOARES PENA
CREA 89426

Resp. Tomador:
Cargo:
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