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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022
REGIDA PELA LEI Nº 8.666/93
Dados do Edital
04 de Agosto de 2022.
TOMADA DE PREÇO N° 001/2022
Órgão(s) Participante(s):
Secretaria Municipal de Obras.
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
109/2022.
II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
23/08/2022 – 09h00min
III – LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES:
Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura de Boa Nova, situada na Praça da Bandeira, 08, Centro, Boa
Nova – Bahia.
IV – OBJETO DA LICITAÇÃO:
A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de
empresa especializada para execução das obras de engenharia (obra remanescente) em pavimentação de
vias, projeto padrão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na Rua 1º de Maio, Sede deste Município de Boa
Nova-BA, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação
de todos os elementos definidos, em conformidade com os anexos do presente Edital, com recursos
próprios e da CAIXA.
V – PRAZOS:
Validade do Contrato: 04 (quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do respectivo Contrato.
VI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da nota fiscal/fatura e
respectiva conferencia.
VII – ANEXOS:
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (PLANILHAS, CRONOGRAMAS E OUTROS); ANEXO II – MODELO DE
DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES; ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS; ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE EXECUÇÃO
DA OBRA; ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE - EPP; ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM
EM SEU QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO
DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO; ANEXO
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VIII – DECRETO 089/2022; ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO; ANEXO X - MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.
O MUNICÍPIO DE BOA NOVA ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designados pelo
Decreto n°. 097 de 06 de Julho de 2022, torna público para conhecimento dos interessados que serão
recebidas as propostas de preços e documentos de habilitação sob a modalidade TOMADA DE PREÇO do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o CRITÉRIO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as
condições estabelecidas neste edital e anexos.
Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de
Boa Nova - BA, no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, no período das 08h:00min às
12h:00min, até o penúltimo dia anterior à data estabelecida para realização do certame, sem qualquer
custo para o interessado, que também poderá obter por meio eletrônico, mediante a disponibilização de
pen-drive, mídia de CD/DVD, HD externo, e etc.
1. REGÊNCIA LEGAL
1.1 Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
1.2 Lei Federal nº. 5.194, de 24 de dezembro de 1966,
1.3 Lei Federal nº. 12.378 de 31 de dezembro de 2010,
1.4 Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006,
1.5 Lei complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014.
2. DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS:
2.1- O valor estimado pela Administração Municipal para a realização das obras objeto desta licitação,
perfaz a ordem de R$ 220.037,55 (Duzentos e vinte mil e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
cuja licitação está limitada ao máximo a este valor.
2.1- As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão à conta do convenio de número
828541/2016, firmado entre este Município e o Ministério das Cidades através da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL e a seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras
Projeto/atividade: 1.013 – Construção, Ampliação e Reforma de Vias e Praças Municipais.
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações
Fontes de Recursos: Ordinário – 00/Outros Convênios – 24/ CFEM - 42
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
3.1- Somente poderão participar da presente licitação as empresas regularmente constituídas e em
operação no Território Nacional já devidamente inscritas no Registro Cadastral de Habilitação da
Prefeitura Municipal de Boa Nova, ou as que comprovarem o atendimento a todas as condições exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
3.2- Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: estejam cumprindo suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; se encontrem sob falência,
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recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação, bem como licitantes que se
apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, em função da baixa complexidade do objeto pretendido neste certame.
4. DOS REPRESENTANTES:
4.1- A Licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante que, legalmente constituído e munido
de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases do certame licitatório, respondendo, assim, para
todos os efeitos pela parte representada.
4.1.1- Por credenciais entende-se:
a) Habilitação do representante mediante procuração pública ou particular, devendo instruir-se do devido
reconhecimento da firma em Cartório de Ofício, do seu subscritor juntamente com o Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais. No
caso de sociedade por ações, devem-se acompanhar os documentos de eleição de seus administradores
devidamente autenticados.
b) Cópia autenticada de documento de identidade do titular, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública de qualquer Estado da federação, ou outro documento oficial com foto que tenha valor idêntico.
c) Caso titular da Empresa, deve-se apresentar cópia de documento de identidade expedido pela
Secretaria de Segurança Pública de qualquer Estado da federação, ou outro documento oficial com foto
que tenha valor idêntico, juntamente com documento que comprove sua titularidade.
4.2- Os recebimentos dos documentos referidos ao credenciamento, ocorrerá antes da entrega dos
Envelopes “A” (Documentos de Habilitação) e Envelopes “B” (Propostas de Preços).
4.3- Poderão ser recebidos pela Comissão envelopes entregues por pessoa não credenciada na forma
estabelecida neste Edital, porém, não lhe será concedido o direito de intervir durante a realização da
sessão, bem como questionar quaisquer atos deliberados pela Comissão Permanente de Licitação no
curso do certame.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
5.1- Os documentos de Habilitação e Propostas de Preços necessários à participação dos interessados
serão entregues no dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital em envelopes separados,
hermeticamente lacrados e opacos, que não permitam a visualização de seus respectivos conteúdos. Cada
um dos envelopes deverá indicar o seguinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
DATA: ___/___/___ – _____ (____) horas
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para
execução das obras de engenharia em pavimentação de vias na sede deste Município de Boa Nova-BA,
projeto padrão da CAIXA, na Rua 1º de Maio, Sede deste Município de Boa Nova-BA.
(NOME DA LICITANTE)
(CNPJ.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
DATA: ___/___/___ – _____ (____) horas
ENVELOPE "B" - PROPOSTAS DE PREÇOS
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OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para
execução das obras de engenharia (obra remanescente) em pavimentação de vias na sede deste
Município de Boa Nova-BA, projeto padrão da CAIXA, na Rua 1º de Maio, Sede deste Município de Boa
Nova-BA.
(NOME DA LICITANTE)
(CNPJ.)
5.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, por cópia com autenticação procedida por tabelião, através de cópia devidamente autenticada
por servidor do Município de Boa Nova - BA, à vista do (s) original (is) ou pela juntada da (s) folha (s) de
órgão da imprensa oficial onde tenha (m) sido publicado (s).
5.2.1- A autenticação dos documentos, quando feita por servidor do Município, será efetuada no
endereço discriminado no preâmbulo deste instrumento convocatório, no horário das 08h00min às
12h00min, preferencialmente, até o dia útil imediatamente anterior à data fixada para o recebimento
dos envelopes.
5.2.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à habilitação e à proposta (s) de preço (s), deverão ser apresentados no idioma português,
admitida a nomenclatura técnica específica em idioma diverso.
5.2.3- O CNPJ indicado nos documentos de habilitação e da proposta de preço deverá ser do mesmo
estabelecimento que efetivamente vai executar a (s) obra (s) objeto desta licitação.
5.2.4- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos,
apenas como forma de ilustração da (s) proposta (s) de preço (s).
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.1- Os documentos de habilitação constituem-se dos seguintes elementos:
6.1.1- Habilitação Jurídica:
a. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, devidamente registrados, se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores devidamente autenticados;
6.1.2- Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
b) Prova de inscrição no Cadastro da Fazenda Estadual sede da licitante;
c) Prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes sede da licitante;
d) Certidão de Regularidade relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União (Delegacia da Receita
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) do domicílio ou sede da licitante na forma da lei;
e) Certidão de Regularidade junto a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, na forma da lei;
f) Certidão de Regularidade junto a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante na forma da lei;
g) Certidão Negativa de Débito emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Quando
apresentar na Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
a abrangência desta informação, prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, a
apresentação da Certidão INSS fica dispensada.
h) Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
i) Certidão Negativa de Débitos Federais (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho (Inciso IV do Art. 27,
incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
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6.1.2.1- Somente serão aceitas as certidões relacionadas neste subitem, quando datadas de no máximo
60 (sessenta) dias anteriores à data da apresentação das propostas, caso não esteja expresso na mesma
o seu prazo de validade.
6.1.2.2- 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
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.1.3- Qualificação Técnica:
a) Certidão atualizada de Registro de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;
b) Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
em nome da Empresa ou em nome dos seus responsáveis técnicos indicados pela empresa, sendo
neste último caso, devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU;
c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, ou por vínculo, Engenheiro Civil
ou Arquiteto devidamente inscrito no CREA ou CAU, respectivamente.

d)

c)

d)

e)

C.1) A comprovação de que integra o quadro permanente da licitante será feita mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) sócio: contrato social e sua última alteração;
b) diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando
de sociedade anônima;
c) empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indeterminado,
documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da
matéria ou contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação
civil comum.
d) responsável técnico: certidão de registro de pessoa jurídica no CREA ou CAU.
A comprovação de que o profissional está vinculado contratualmente, carece dos seguintes
documentos:
a) Termo de Contrato, com firmas reconhecidas;
b) a empresa pode optar por apresentar Termo declaratório indicando a disponibilidade de
profissional para executar o objeto da licitação;
Fica reservado o direito opcional da licitante efetuar visitas técnicas ao local (ais) da (s) obra (s),
mediante agendamento formulado diretamente à Prefeitura Municipal de Boa Nova, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
A visita técnica a pedido da licitante será efetuada até um dia antes da data de abertura do presente
certame às suas custas e dispêndios.
Ao comparecer ao local para efetuar a visita, o profissional indicado deverá apresentar-se munido de
documento de identificação pessoal e de carta de apresentação da empresa. Todas as condições locais
deverão ser adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e levantados todos os
elementos, quantitativos e demais fatores que possam influenciar no desenvolvimento dos trabalhos,
de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de
conhecimento das condições de trabalho, influência de localização, ou de dados do projeto.
A visita técnica não isenta a licitante de apresentar a Declaração de Conhecimento e Aceitação dos
Termos do Edital e de Conhecimento das Condições do Local de Execução da Obra, conforme modelo
constante do Anexo 4 deste Edital.
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6.1.4- Qualificação Econômico-Financeira:
a) Comprovação, através da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante, de
que a mesma dispõe de capital mínimo ou valor líquido do patrimônio igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a realização do objeto do presente certame.
b) Certidão Negativa expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, comprovando a inexistência
de processo de falência, recuperação judicial ou concordata.
c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados a mais de 03 (três)
meses da data da apresentação da Proposta.
c.1) A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância, dos índices apurados pela
fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente
assinado por contabilista habilitado.
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ≥ 1,00
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ 1,00
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
GEG – GRAU DE ENDIVIDAMENTO ≤ 1,0
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
b.2) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
6.1.5- Deverá a licitante apresentar ainda:
a) Declaração de Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital e de Conhecimento das Condições do
Local de Execução da Obra, conforme modelo sugerido no Anexo 4 deste Edital;
b) Declaração do titular ou representante legal de que não possui em seu quadro funcional, em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos de idade, ou em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos de idade, em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal e de acordo com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos
27, V e 78, XVIII, conforme modelo sugerido no Anexo 2;
c) Declaração da inexistência de fato impeditivo para participação em licitação pública, conforme modelo
sugerido no Anexo 3;
d) Cópia da Certidão de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Boa Nova.
6.2- DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
6.2.1- As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas 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 pretenderem se
Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145
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beneficiar, nesta licitação, do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar
uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
modelo sugerido no Anexo 5 neste Edital.
6.2.2- Nos termos da Lei Complementar nº. 123/06, art. 43, §§ 1º e 2º., havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º ao referido artigo, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.2.3- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar cadastradas, mesmo que a
documentação de comprovação da regularidade fiscal apresente alguma restrição.
6.2.4- As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de
pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste Edital poderão participar normalmente
do certame, porém em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.
6.2.5- Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às
microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/06, as empresas que se
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do seu Art. 3º.
7. DA (S) PROPOSTA (S) DE PREÇO (S):
7.1. A Proposta de Preços constante do Envelope B (Proposta de Preços), encabeçada, preferencialmente,
por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, serão apresentadas em
01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, datada e assinada pelo seu titular ou representante legal,
devidamente identificado, na forma de original ou cópia autenticada contendo:
7.1.1 Planilha Orçamentária apresentada neste Edital, que deverá ser preenchida com os preços unitários
da licitante, com arredondamento de 02 (duas) casas decimais, tanto no preço unitário quanto no preço
total da obra.
7.1.2 Nos preços unitários propostos deverão estar inclusos todos os custos com materiais,
equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão-de-obra com seus respectivos encargos
sociais trabalhistas e previdenciários, tributos, e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços
a serem executado;
7.1.3 Na formulação da proposta de preços a empresa deverá prever todas as despesas diretas ou
indiretas, e custos relacionados com os serviços a serem executados, quantitativos de pessoal, os turnos
e as horas previstas, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária. Administração
não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos
preços.
7.1.4 O prazo de validade da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de abertura das propostas.
7.1.5 O prazo de execução do serviço está indicado no Campo V – Dados do Edital;
7.1.6 Dados do representante legal responsável pela assinatura do contrato, bem como conta corrente
da licitante, agência e banco.
7.1.7 Nos preços deverão estar inclusas todas as despesas que influam nos custos diretos e indiretos dos
serviços, tais como: mão de obra e materiais ou equipamentos e softwares a serem empregados na
execução dos serviços (insumos), acrescidos da taxa de Bonificação e das Despesas Indiretas (BDI), tais
como: administração, instalações, taxas e emolumentos, seguros, transporte de pessoal, transporte de
materiais, mobilização e desmobilização de equipamentos, ferramentas, equipamentos, equipamentos
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de proteção individual, imprevistos, despesas financeiras, bonificação, enfim, todos os componentes dos
custos dos serviços objeto desta licitação. Nesses preços deverão estar inclusos os possíveis custos
pertinentes à execução de serviços em horários fora do expediente normal de trabalho. Deverá ainda
constar que no valor total ofertado está embutido todas as despesas fiscais previstas na legislação do
Município de Boa Nova.
7.2 Os preços são fixos e irreajustáveis, na forma da legislação em vigor.
7.3 Não serão aceitas propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem a uma única
especificação dos serviços. Não será admitida a contratação de funcionários pela Contratada em
discordância com as Convenções Coletivas de Trabalho, que regem as diversas categorias de funcionários
envolvidos no objeto do presente Edital.
7.4 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5 As propostas que ultrapassarem o valor estabelecido pela Administração serão desclassificadas.
7.6 Ocorrendo divergência entre os valores dos preços unitários e os totais resultantes de cada item,
prevalecerão os primeiros. No caso de discrepância entre valores expostos em algarismos e as
correspondentes indicações por extenso, dar-se-á prevalência a estes últimos.
8. DOS ATOS DA SESSÃO:
8.1- FASE DE HABILITAÇÃO:
8.1.1- A Comissão Permanente de Licitação desta Administração, considerada aberta a sessão pública,
procederá preliminarmente ao credenciamento, recebendo das mãos dos representantes/titulares das
licitantes os documentos relacionados neste instrumento. Em seguida, será declarado o resultado do feito
abrindo-se vistas a documentação, facultada a palavra aos representantes/titulares que poderá tecer
considerações acerca da citada fase;
8.1.2- Serão recebidos simultaneamente os envelopes “A” e “B” das licitantes. Em seguida, serão
rubricados por todos os presentes os envelopes “A”, abertos logo em seguida, sendo analisados seus
respectivos conteúdos;
8.1.3- Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender a sessão para
análise da documentação de habilitação, e bem assim, proceder à realização de diligências e consultas
técnicas conforme sua conveniência, para tanto, deverá determinar nova data e horário para
continuidade do feito. Fato que deverá estar consubstanciado em Ata assinada por todos os presentes;
8.1.4- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e envelopes “B” ora lacrados,
deverão ser rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelas licitantes, ficando em poder da
Administração até o dia da nova sessão;
8.1.5- Analisados os documentos de habilitação e dando sequência, serão divulgados os resultados
obtidos, com vistas a toda documentação aos representantes/titulares e demais presentes que
demonstrarem interesse em assim proceder;
8.1.6- Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão poderá intimá-los
direta e verbalmente da decisão sobre a habilitação, hipótese em que tudo deverá constar da ata que
documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos
representantes das licitantes presentes.
8.1.7- Não estando presentes à sessão os representantes de todas as licitantes, ou ainda que presentes,
algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, após a análise da documentação ou a
realização de diligências ou consultas, a Comissão fará publicar, na Imprensa Oficial, sua decisão quanto
à habilitação, o que abrirá o decurso do prazo recursal.
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8.1.8- Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou apreciados os eventualmente
interpostos na forma da lei, a Comissão marcará a data para abertura dos envelopes “Proposta (s) de
Preço (s) ” das licitantes habilitadas.
8.1.9- Se todos os licitantes forem inabilitados a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito)
dias úteis para a apresentação de nova documentação, escoimadas das causas que resultaram nos
respectivos fatos.
8.1.10- Será devolvido inviolado o Envelope "B" da licitante inabilitada, decorrido o prazo legal sem
interposição de Recurso, havido a desistência expressa da interposição do mesmo durante a sessão ou,
após julgado improcedente o recurso;
8.1.11- A inabilitação da licitante importa preclusão de direito em participar das fases subsequentes do
certame;
8.1.12- A Administração juntamente com a Comissão Permanente de Licitação, não se responsabilizarão
por documentos e/ou propostas entregues em endereço diverso ao mencionado no preâmbulo deste
Edital, ou, que chegarem na sessão pública após encerrada a etapa de credenciamento. Nesse caso, os
documentos e as propostas serão devolvidos aos proponentes sem qualquer avaliação dos mesmos;
8.1.13- Para efeito do subitem anterior, não serão consideradas as declarações e/ou documentos
entregues ou emitidos posteriormente;
8.1.14- Não serão objetos de exame ou deliberação os fatos ou alegações não pronunciadas, até o
encerramento de cada sessão, bem como, as não inseridas nas respectivas atas, não cabendo,
consequentemente, aos ausentes o direito a qualquer reclamação;
8.1.15- Será retroativamente considerada inabilitada a licitante quando fatos supervenientes, só
posteriormente chegados ao conhecimento da Comissão Permanente de Licitação, possuam o caráter de
justificar o reexame dos requisitos de habilitação (jurídico, fiscal, técnico, econômico-financeiro) daquela
anteriormente considerada habilitada, mesmo após a abertura dos Envelopes das Propostas;
8.1.16- Será lavrada a ata circunstanciada da sessão, contendo as principais ocorrências, a qual será
assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes/titulares das licitantes
participantes;
8.1.17- A avaliação dos documentos será vinculada aos critérios e exigências contidas neste Instrumento;
8.1.18- A Comissão reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos ou comprovações de documentos
apresentados;
8.1.19- Serão inabilitadas as licitantes cuja documentação se apresente incompleta ou irregular na forma
das exigências expressas neste instrumento.
8.1.20- Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, referente à fase de habilitação, caberá recurso
administrativo.
8.1.21- Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que será considerada em todos
os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela
Administração.
8.1.22- Os envelopes com os documentos relativos à (s) “Proposta (s) de Preço (s) ” das licitantes
inabilitadas, não retirados pelos seus representantes na data marcada para sua abertura, permanecerão
em poder da Comissão, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias consecutivos contados da data
citada acima. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos.
8.2- FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS E JULGAMENTO FINAL:
8.2.1- Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes Documentos de Proposta (s) de Preço (s) das
licitantes habilitadas, os quais serão rubricados folha por folha pela Comissão e pelos representantes das
licitantes presentes.
8.2.2- A (s) Proposta (s) de Preço (s) apresentada (s) em desacordo com o estabelecido neste Edital, bem
como a (s) que apresentar (em) preço (s) global superior (es) ao (s) máximo (s) estabelecido (s) neste
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Edital, ou manifestamente inexequível, serão desclassificadas, não se admitindo complementação
posterior.
8.2.3- Para efeito dos termos aduzidos no subitem anterior consideram-se:
a) Preço Máximo: preço estimado pela Administração;
b) Preço Inexequível: 30% (trinta por cento) abaixo do estimado pela Administração;
8.2.4- Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite de vantagens ou
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
8.2.5- Não se admitirá (ao) proposta (s) que apresente (m) preço (s) global (ais) ou unitário (s) simbólico
(s), irrisório (s) ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.2.6- Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para análise da documentação
quanto à classificação das Propostas de Preços.
8.2.7- Suspensa a reunião, todos os documentos da (s) Proposta (s) de Preço (s) ficarão em poder da
Comissão, após serem rubricados por todos seus membros e pelos representantes/titulares das licitantes
presentes.
8.2.8- Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise das Propostas de Preços, ou para a
realização de diligências ou consultas, a Comissão procederá à análise das mesmas e decidirá sobre a
classificação final de cada licitante.
8.2.9- Caso estejam presentes os representantes/titulares de todas as licitantes, a Comissão poderá
intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das Propostas de Preços, hipótese em
que tudo deverá constar da ata que documentar a sessão, a qual deverá ser assinada por todos os
membros da Comissão e pelos representantes/titulares das licitantes presentes.
8.2.10- Intimadas todas as licitantes direta e verbalmente, durante a própria reunião, da decisão da
Comissão sobre a classificação das Propostas de Preços e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do
direito de recorrerem da decisão, tal renúncia deverá constar expressamente da ata que documentar a
reunião, a qual, necessariamente deverá ser assinada por todas elas. A Manifestação por uma das
licitantes em interpor recurso, começará a fluir, desde então, o prazo recursal.
8.2.11- Não estando presentes à sessão os representantes/titulares de todas as licitantes, ou ainda que
presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissão, após o
recebimento de novas propostas, se for o caso, e depois da análise da documentação ou a realização de
diligências ou consultas, fará publicar na Imprensa Oficial sua decisão quanto à classificação final das
licitantes, o que abrirá o decurso do prazo recursal.
8.2.12- Quando todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas de preço, escoimadas das causas que
determinaram a desclassificação.
8.2.13- As licitantes serão classificadas em função de seus preços, os quais serão listados em ordem
crescente, sendo classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor preço.
8.2.14- Ocorrendo empate, será assegurada a preferência de contratação para as empresas que
apresentaram o documento especificado no subitem 6.2 deste edital, declarando a sua condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.2.14.1- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta classificada em primeiro lugar.
8.2.14.2- Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
notificada para apresentar nova proposta de preço, com preço inferior ao da proposta mais bem
classificada de acordo com o subitem anterior. A nova proposta de preço, acompanhada dos respectivos
anexos (Orçamento Detalhado e Cronograma Físico-financeiro), deverá ser apresentada em até 3 (três)
dias úteis, em sessão marcada pela Comissão.
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8.2.14.3- Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, e está sendo
considerada válida, a proponente será declarada vencedora do certame.
8.2.14.4- Não ocorrendo a apresentação de nova proposta válida, ou havendo a desistência da empresa
notificada, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.2.14, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito, na forma dos subitens subsequentes.
8.2.15- Na hipótese de não-apresentação de nova proposta válida pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, será declarada vencedora da licitação a empresa que originalmente apresentou a
proposta classificada em primeiro lugar.
8.2.16- O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a proposta originalmente classificada
em primeiro lugar não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.2.17- Ocorrendo o empate dos preços entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não
consideradas ME ou EPP, a classificação final se fará por sorteio em ato público, para o qual todas as
licitantes serão convocadas, para em sessão pública acompanhar o seu processamento, o qual deverá ser
feito através da aposição em cédulas dos nomes das licitantes empatadas, sendo que ditas cédulas
deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a
primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as
licitantes então empatadas.
8.2.18- Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio
será realizado, a despeito das ausências.
8.2.19- A Administração, através da sua Comissão, apreciará as Propostas de Preços das licitantes
habilitadas, desclassificando aquelas que apresentarem propostas com omissões, rasuras, erros
substanciais ou desatendam as condições exigidas; apresentar preço baseado em outra (s) proposta (s);
apresentar preço (s) unitário (s) nulo (s), e/ou simbólico (s).
8.2.20- Publicado o resultado do julgamento da licitação na Imprensa Oficial, decididos os recursos
eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem sua interposição e, se for o caso, efetuada
a regularização da documentação relativa à regularidade fiscal da licitante vencedora, o julgamento da
licitação será submetido à autoridade contratante para homologação do procedimento, adjudicação de
seu objeto à licitante vencedora e decisão quanto à contratação.
9. DOS RECURSOS:
9.1- Das decisões proferidas pela Comissão caberão Recursos conforme previsão do art. 109 da Lei nº
8.666/93.
9.2 - Os recursos referentes à documentação terão efeito suspensivo, e somente serão admitidos antes do início
da abertura dos envelopes contendo as Propostas de preços, sob pena de preclusão.
9.3 - Os recursos deverão ser formulados por escrito, dirigidos ao Município de Boa Nova-Bahia, atenção ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com o art.109, observando o parágrafo 6º
da Lei n.º 8.666/93.
9.4 - Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que tenha
aceitado sem objeção ou venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciariam,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
9.5 - O prazo para recurso previsto na alínea "b" do inciso I do art. 109 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993,
correrá a partir da assinatura dos representantes legais das empresas na ata licitatória, sendo condição sine qua
non a manifestação do pedido de recurso na respectiva ata.
10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
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10.1- Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal que deliberará sobre a regularidade do certame licitatório, procedendo a sua
adjudicação e posterior ato de homologação.
11. DA CONTRATAÇÃO:
11.1- A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com a minuta anexa até (03) três
dias úteis após notificada pela Administração;
11.2- O presente Edital será parte integrante do contrato e a Minuta de Contrato anexa, integra este
instrumento;
11.3- Mediante prévia e expressa aprovação da Administração, a contratada poderá subcontratar partes
da (s) obra (s);
11.4- A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados. Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc.,
decorrentes da movimentação das obras, bem como a recuperação e reconformação da (s) área (s)
danificada (s) pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e
instalações provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela contratada.
12. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
12.1- Os prazos para execução e conclusão da (s) obra (s) objeto desta licitação, serão de 04 (quatro)
meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço;
12.2- A eventual reprovação da (s) obra (s), em qualquer fase de execução, não implicará em alteração
dos prazos, nem eximirá a contratada da aplicação das multas contratuais;
12.3- O prazo para conclusão da (s) obra (s) poderá ser alterado nas hipóteses previstas no contrato;
12.4- O prazo de vigência do contrato, oriundo deste certame, será de 06 (seis) meses contados a partir
da data de sua celebração.
13. DA FISCALIZAÇÃO:
13.1- A (s) obra (s) será (ao) fiscalizada (s) através de corpo técnico, credenciado pela Administração via
decreto, o qual a contratada deverá facilitar o pleno exercício de suas funções.
14. DO RECEBIMENTO DA (S) OBRA (S):
14.1- A (s) obra (s) objeto, desta licitação, será (ão) recebida (s) por uma comissão de técnicos nomeados
pela Administração.
14.2- O (s) recebimento (s) dar-se-á (ao) mediante termos de recebimento, provisório e definitivo na
forma prevista no contrato.
14.3- A (s) obra (s) somente será (ao) recebida (s), após o atendimento de todas as condições
estabelecidas neste Edital e demais documentos que o integram.
15. DAS GARANTIAS:
15.1- Por ocasião da assinatura do contrato, a empresa a ser contratada deverá prestar garantia de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º
incisos, I, II, III da Lei Federal 8.666/93;
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15.2- O valor prestado em garantia de execução responderá pelo inadimplemento das condições
contratuais, pela não-conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas
independentes de outras cominações legais;
15.3- A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas no § 1º do Art. 56 da Lei nº
8.666/93;
15.4- A garantia de execução ou seu saldo será devolvida 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva do
objeto contratado. Quanto à garantia de participação, se for o caso, será devolvida aos participantes,
concluído o certame e formalizado o respectivo contrato.
16. DO PAGAMENTO:
16.1- As medições serão parciais e conforme modelo fornecido pela Administração, sendo, porém,
primeiramente aferidas e atestadas pela fiscalização da mesma. Os pagamentos serão efetuados, com
base em valores apurados mensalmente em medições da (s) obra (s) efetivamente executada (s) no
período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes do contrato;
16.2- O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura;
16.3- Quando da apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas correspondente às medições de obra
(s) devidamente executadas, deverão constar nas mesmas, de forma discriminada, as parcelas
concernentes a (s) obra (s) e a materiais ou equipamentos, de maneira a atender ao que determina as
normas do INSS;
16.4- Ao requerer o pagamento das medições, a contratada deverá anexar o comprovante de registro do
contrato junto ao CREA ou CAU, nos termos da Resolução nº 257 de 19/09/1978 do CONFEA, sob pena de
não receber o pagamento relativo à referida medição. Outrossim, deverá apresentar comprovante de
regularidade perante o INSS (CND), bem como a matrícula do CEI da obra, objeto deste instrumento;
16.5- É condição indispensável para a efetivação de cada pagamento, que a contratada apresente
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, o comprovante de recolhimento da contribuição do INSS relativo à
medição anterior, como também os comprovantes de regularidade perante a Fazenda Estadual, FGTS e
ISS;
16.6- Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela contratada, a mesma será
corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro índice que venha a substituí-lo,
no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo pagamento, de acordo com a
legislação específica;
16.7- Ao requerer o pagamento da última medição a contratada deverá apresentar juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura o comprovante de recolhimento inerente à contribuição do INSS relativo à medição
anterior, bem como da parcela correspondente à última medição, além dos comprovantes de
regularidade de situação perante a Fazenda Estadual, o FGTS e ISS, indispensáveis os referidos
comprovantes para a efetivação do pagamento.
17. DO REAJUSTAMENTO:
17.1- Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12 (doze) meses na
forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001. Portanto os preços são fixos e irreajustáveis.
18. DAS PENALIDADES:
18.1- O descumprimento das condições previstas neste Edital, bem como a recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida e sujeitará o licitante às sanções previstas no artigo 87 da
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Lei nº 8.666/9, sem prejuízo para aplicação de multa fixada em até 10% (dez por cento) sobre o valor da
contratação;
18.2- Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às
sanções administrativas abaixo, garantida a prévia defesa:
I. Advertência;
II. Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município, a
ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega do (s) serviços (s), calculada sobre o valor total das etapas não
concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não
especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração,
motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a dois anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
18.3- No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que o prazo para defesa prévia
será de 10 (dez) dias.
18.4- As sanções previstas nos incisos I, III e IV, do subitem 18.2, poderão ser aplicadas juntamente com
as do inciso II.
18.5- O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o valor
automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boa Nova e será cobrado administrativa e/ou
judicialmente.
19. DA RESCISÃO DO CONTRATO:
19.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante motivação formal nos
autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei no
8.666/93.
19.2- No caso de rescisão determinada por ato unilateral da Contratante ficam asseguradas à Contratante,
sem prejuízo das sanções cabíveis:
a) execução dos valores das multas e indenizações devidos à Contratante;
b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Contratante.
20. DA IMPUGNAÇÃO:
20.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Instrumento, devendo protocolar o pedido
até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo esta
Administração proceder ao julgamento e responder ao ato impugnatório em até 3 (três) dias úteis.
20.2- Decairá do direito de impugnar os termos deste Instrumento perante esta Administração o licitante
que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, sobre
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falhas ou irregularidades que porventura ilustrem o presente Termo, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
20.3- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
21.1- A Comissão poderá propor ao Prefeito do Município a revogação ou anulação desta licitação, sem
que disso decorra para as licitantes qualquer direito à indenização, compensação ou reclamação;
21.2- À Administração se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as
propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por justificada conveniência
administrativa ou anulá-lo por ilegalidade, sem que às licitantes caibam quaisquer direitos à indenização
ou ressarcimento;
21.3- Em qualquer fase do certame seletivo, a Comissão poderá solicitar as licitantes os esclarecimentos
eventualmente necessários a um perfeito entendimento e compreensão das propostas apresentadas;
21.4- Em nenhuma hipótese serão admitidas propostas alternativas;
21.5- A Administração poderá introduzir aditamento, modificações, ou revisões no presente Edital e seus
anexos, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para entrega das Propostas. Tais procedimentos serão
encaminhados através de carta circular, e-mail ou telefax, a todos os interessados que tenham adquirido
o Instrumento Convocatório desta licitação;
21.6- Qualquer alteração significativa, a critério da Administração, ou que importe em alteração nas
propostas em elaboração pelas licitantes, ocorrida após a publicação do aviso pertinente a esta licitação,
implicará na prorrogação do prazo de apresentação das propostas por iguais números de dias decorridos
entre a mencionada publicação e a data do aviso de alteração.
21.7- Qualquer pedido de esclarecimento à Comissão apenas será conhecido e respondido caso
formulado por escrito e protocolado até 05 (cinco) dias antes da data designada para o recebimento dos
Documentos e Propostas.
21.8- As respostas às consultas formuladas pelas licitantes serão obrigatoriamente respondidas pela
Comissão, até 03 (três) dias antes da data marcada para recebimento das Documentações e Propostas,
permanecendo disponíveis ao conhecimento de qualquer interessado, no endereço indicado no
preâmbulo deste Edital.
21.9- Mediante prévio e formal consentimento da Administração os casos e as hipóteses de
subcontratação, sub-rogação, cessão ou transferência e de rescisão do Contrato decorrente desta
licitação reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93.
21.10- Reserva-se a Administração o direito de a qualquer época promover alterações qualitativas ou
quantitativas no projeto inerente à (s) obra (s).
21.11- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo se o vencimento for em dia que não houver
expediente, desta feita, considerar-se-á o próximo dia útil.
23.13- Fica estabelecido o Foro da Comarca deste Município para dirimir as dúvidas e contendas deste
certame Licitatório, renunciado qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Boa Nova - BA, 04 de Agosto de 2022.

________________________________
Marisnaldo da Rocha Silva
Presidente da CPL
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PARECER JURÍDICO:
Opinamos favoravelmente ao presente Edital por
não infringir as disposições pertinentes à
legislação que rege a matéria.
Boa Nova - BA, 04 de Agosto de 2022.

_______________________________________
Setor Jurídico
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO 1
CONTRATAÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA (OBRA EMANESCENTE) EM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA
SEDE DESTE MUNICÍPIO DE BOA NOVA-BA, PROJETO PADRÃO DA CAIXA, NA RUA 1º DE MAIO, SEDE
DESTE MUNICÍPIO DE BOA NOVA-BA

OBS: TODAS ESSAS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE EM ARQUIVOS ESPECÍFICOS QUE ESTARÃO SENDO
ENCAMINHADOS JUNTO COM O EDITAL TP 001/2022.

LEIA-SE:

x

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

x

PLANILHAS

x

CRONOGRAMAS

x

OUTROS
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ANEXO 2

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ___________________________, (especifica o
cargo ou função), portador (a) do Registro Geral nº. __________________e CPF nº
____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93,
acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis
anos).
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Local e Data

-----------------------------------------------------------------------------------(nome e número da identidade do declarante legal)

*Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ANEXO 3

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ___________________________, (especifica o
cargo ou função), portador (a) do Registro Geral nº. __________________e CPF nº
____________________, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no presente processo licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 001/2022,
realizado pela Prefeitura Municipal Boa Nova - BA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
Local e Data

-----------------------------------------------------------------------------------(nome e número da identidade do declarante legal)
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO 4

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL E DE
CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

A empresa __________________, sediada na Rua ________________________, inscrita no CNPJ sob nº.
____________________, por seu representante legal Sr. _________________________, (especificar o
cargo ou função que exerce), portador da Cédula de Identidade nº. _____________ e CPF nº.
____________________, abaixo firmado, DECLARA em conformidade com o exigido no Edital Tomada de
Preços nº 001/2022 que conhece e aceita plenamente todas as condições estabelecidas no certame em
apreço, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades do local para execução da obra
objeto da presente licitação, estando ciente que não poderá alegar desconhecimento de circunstâncias
que influenciem na execução do contrato, e que será de sua responsabilidade, caso seja vencedora do
certame, a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de
execução da obra acima mencionada.

Local e Data

-----------------------------------------------------------------------------------(nome e número da identidade do declarante legal)
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ANEXO 5
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- EPP

___________________________, inscrita no CNPJ no __________________________, por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____________________________, portador(a) da Carteira de
Identidade nº ___________________ e do CPF no _______________, DECLARA, para fins do disposto no
Edital Tomada de Preços no 001/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:
( )
( )

MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Local e Data

-----------------------------------------------------------------------------------(nome e número da identidade do declarante legal)

OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser posta no envelope “A” (Documentos de Habilitação) pelas empresas
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei
Complementar nº 123/2006.
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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

ANEXO 6
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL,
EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

(Razão Social) _________________________ CNPJ/MF Nº ________________________ Sediada
_______________________ (Endereço Completo) DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de
proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preço nº 001/2022, instaurada
pelo Município de Boa Nova-BA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional
empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.

Local e Data

-----------------------------------------------------------------------------------(nome e número da identidade do declarante legal)
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TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
ANEXO 7
MINUTA DO CONTRATO Nº XXXXX
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL QUE ENTRE SI CELEBRAM DE
UM LADO O MUNICÍPIO DE BOA NOVA,
E
DO
OUTRO
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXXX
PREÂMBULO DAS PARTES E DO FUNDAMENTO
1 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA NOVA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito CNPJ sob nº. ________________, com sede na Rua ________________________, Boa Nova Bahia, neste ato representada pelo Prefeito, Senhor ____________________________, (especificação da
qualificação), portador do RG nº. _____________/SSP/___ e CPF nº. _____________, domiciliado e
residente na Rua _______________________, , doravante denominada CONTRATANTE.
2 – CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente contratação decorre do procedimento licitatório na
modalidade de Tomada de Preços nº 001/2022, tipo menor preço, sob o critério de empreitada por preço
global. Aplicam-se a esta contratação as determinações contidas na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e suas alterações posteriores. Passam a fazer integrante deste instrumento como se transcrito estivesse
o Processo Administrativo nº. 109/2022, com todas as instruções e documentos, e o Edital de Tomada de
Preços nº. 001/2022, complementando o presente contrato para todos os fins de direito obrigando as
partes em todos os seus termos, inclusive a Proposta de Preços da CONTRATADA, naquilo que não
contrariar este instrumento.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO: Obriga-se a CONTRATADA por força deste
instrumento, sob o regime de empreitada por preço global, a contratação de empresa especializada para
execução das obras de engenharia (obra remanescente) em pavimentação de vias na sede deste
Município de Boa Nova-BA, projeto padrão da CAIXA, na Rua 1º de Maio, Sede deste Município de Boa
Nova-BA, com o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação
de todos os elementos definidos, em conformidade com os anexos do Edital de Tomada de Preços nº.
001/2022.
PARÁGRAFO ÚNICO: A (s) obra (s) deverá (ão) ser executada (s) de acordo com as normas, especificações
e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DOS RECURSOS: O presente contrato tem o seu valor estimado em
R$ XXXXXX (XXXXXXX), em conformidade com a planilha de preços da CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor acima expresso poderá variar para mais ou para menos em função dos
serviços efetivamente executados, nos termos de que dispõe a cláusula quarta deste contrato.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente estabelecido que os preços propostos pela CONTRATADA
incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução da (s) obra (s), prevista (s) na
Cláusula Primeira deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento do objeto decorrente desta contratação os recursos financeiros
são provenientes do convenio de número 828541/2016, firmado entre este Município e o Ministério das
Cidades através da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a seguinte dotação orçamentária:
UNIDADE: 02.11.00 – Secretaria Municipal de Obras
Projeto/atividade: 1.013 – Construção, Ampliação e Reforma de Vias e Praças Municipais.
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações
Fontes de Recursos: Ordinário – 00/Outros Convênios – 24/CFEM - 42
PARÁGRAFO QUARTO: Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento pelo período de 12
(doze) meses, na forma da Lei Federal nº 10.192 de 14.02.2001, sendo os mesmos fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO E MEDIÇÕES: As medições serão parciais e conforme modelo
fornecido pelo CONTRATANTE, sendo, porém, primeiramente, aferidas e atestadas pela fiscalização da
mesma. Os pagamentos serão efetuados, com base em valores apurados mensalmente em medições dos
serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma, e nos preços unitários constantes
do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As faturas serão, obrigatoriamente, acompanhadas das respectivas folhas de
medição que conterão o visto da fiscalização.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento de cada fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Ao requerer o pagamento da segunda medição, a CONTRATADA deverá anexar
o comprovante de registro do contrato junto ao CREA ou CAU, nos termos da Resolução nº 257 de
19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.
PARÁGRAFO QUARTO: Ocorrendo atraso de pagamento de fatura não sendo provocado pela
CONTRATADA, a mesma será corrigida monetariamente de acordo com a variação do IGPM, ou outro
índice que venha a substituí-lo, no período compreendido entre a data do vencimento e a do seu efetivo
pagamento, de acordo com a legislação específica.
PARÁGRAFO QUINTO: Em caso da CONTRATADA não cumprir qualquer disposição contratual, e se o fato
for devidamente comprovado, os pagamentos devidos ficarão retidos até a solução da pendência, sem
prejuízo de quaisquer medidas punitivas presentes neste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: Nenhuma alteração ou modificação da (s) obra
(s) contratada (s) poderá ser efetuada pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Administração, entretanto, poderá autorizar as modificações técnicas
recomendáveis, desde que correspondam a um dos seguintes itens:
a) Acréscimo ou redução de quantidade de qualquer serviço previsto no contrato;
b) Supressão de qualquer item de serviço;
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c) Execução de serviços adicionais de qualquer espécie, não prevista no contrato, indispensáveis a
conclusão da (s) obra (s) contratada (s), respeitando os limites estabelecidos na lei pertinente, e com
preços negociados entre as partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As alterações ou modificações necessárias e indispensáveis à perfeita execução
da (s) obra (s) deverão ser definidas e autorizadas pela Administração, em processo devidamente instruído
e fundamentado tecnicamente, cabendo nestes casos à formalização de Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS: O prazo para execução e conclusão da (s) obra (s) é de 04 (quatro)
meses consecutivos, contados a partir da Ordem Inicial de Serviços.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A eventual reprovação da (s) obra (s), em qualquer fase de execução, não
implicará em alterações de prazo, nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de vigência deste instrumento é de 06 (seis) meses, contados a partir da
data de sua celebração.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo contratual poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:
a) acréscimo de obra (s) devidamente autorizado pela Administração;
b) superveniência de fato imprevisível, alheio à vontade das partes, que afete as condições de execução;
c) interrupção da (s) obra (s), por ordem e interesse da Administração.
PARÁGRAFO QUARTO: Ocorrendo interrupção prevista no item “c” do parágrafo anterior, o prazo
contratual ficará automaticamente prorrogado pelo mesmo número de dias.
PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo necessidade de prorrogação de prazo contratual, o mesmo será
procedido através de Termo Aditivo ao contrato. As alterações de prazo deverão ser requeridas pelo
menos 30 (trinta) dias anteriores ao termino do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA: É condição indispensável para que ocorra o pagamento da fatura
referente à primeira medição, a prestação pela CONTRATADA, da garantia de execução correspondente
a 1% (um por cento) do valor global do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor prestado em garantia responderá pelo inadimplemento das condições
contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas
dependentes de outras cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia poderá ser efetuada em qualquer das modalidades previstas na Lei nº
8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia de execução ou seu saldo será devolvido até 30 (trinta) dias após a
aceitação definitiva do objeto contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: São de inteira responsabilidade da
CONTRATADA as despesas relativas à pessoal, as de natureza fiscal, os encargos trabalhistas,
previdenciários e comerciais, como também cumprir a legislação vigente no que diz respeito à segurança,
higiene e medicina do trabalho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete ainda a CONTRATADA:
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I - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação
apresentadas durante o processo licitatório, particularmente referentes aos responsáveis técnicos
indicados;
II - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos
profissionais envolvidos nos trabalhos perante o CREA/BA ou CAU/BA;
III - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e outras exigências dos
órgãos competentes com relação ao Projeto Executivo e aos serviços, inclusive responsabilizando-se por
todos os ônus decorrentes;
IV - Executar os serviços sob a responsabilidade técnica do (s) profissional (is) detentor (es) do (s) atestado
(s) apresentado (s) para habilitação da empresa na licitação;
V - Ter representante no local da (s) obra (s), Arquiteto ou Engenheiro residente, com formação
profissional devidamente comprovada, que assume perante a fiscalização do contrato a responsabilidade
de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;
VI - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de cinco dias do início
do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, com a comprovação da sua
regularidade fiscal, e no caso de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente
acompanhada de sua Certidão de Registro no CREA ou do CAU;
VII - Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à
execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;
VIII - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas,
equipamentos e demais bens do CONTRATANTE ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos
serviços;
IX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores públicos ou
mesmo terceiros quando da execução da (s) obras (s);
X - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na legislação
específica do trabalho;
XI - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na (s) obra (s), até a conclusão dos trabalhos;
XII - Fornecer, para emprego na execução da (s) obra (s), somente material de primeira mão e qualidade,
bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada
caso, executando todos os serviços com esmero e perfeição;
XIII - Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Ocorrências” em que as
partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas, quando for o caso;
XIV - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em
duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diário de Ocorrências”;
XV - Retirar do local dos serviços, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer empregado que não
corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização;
XVI - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, tudo que for impugnado, em razão da qualidade dos materiais ou
da mão-de-obra utilizados;
XVII - Sempre que pretender aplicar na execução dos serviços material ou equipamento “similar” ao
especificado, submeter à Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos, para a análise e decisão, não servindo
tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
XVIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões
no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de alterações do Projeto
Básico, em até 25% do valor inicial deste contrato;
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XIX - Instalar placa, conforme modelo exigido pela Administração, alusiva ao responsável técnico, a
natureza da (s) obra (s), os recursos e entidade financiadora, colocando-as em locais, bem visíveis,
determinados pela fiscalização;
XX - Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os
seguintes documentos:
a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no
decorrer dos trabalhos;
b) documentos de garantia e manuais completos de instrução (instalação, manutenção, operação e outros
que sejam necessários) dos equipamentos instalados;
c) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços (desenhos
Como Construído - as built), em meio magnético e uma via impressa assinada pelos respectivos
responsáveis técnicos pelas execuções;
d) entregar à Comissão de Recebimento Definitivo, antes do recebimento definitivo da (s) obra (s),
Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS relativa ao contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá a CONTRATADA registrar o presente contrato no CREA/BA ou CAU a
apresentar comprovante a Administração até 30 (trinta) dias após sua assinatura e também cumprir as
determinações estabelecidas no Edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado
apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com experiência equivalente ou superior.
A proposta de substituição de profissional deverá ser apresentada por escrito, fundamentada e instruída
com as provas necessárias à comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo
profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está
sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada pelo
Fiscal do Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO: Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não
poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições
deste contrato, particularmente dos prazos contratados.
PARÁGRAFO QUINTO: Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: A Administração prestará a
CONTRATADA todas as informações julgadas necessárias, quando solicitada por escrito em um prazo não
superior a 8 (oito) dias consecutivos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Compete, ainda, ao CONTRATANTE:
I - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das
normas deste contrato;
II - Aprovar as medições em tempo hábil, como também efetuar o pagamento devido, na forma que
estabelece este instrumento;
III - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados sobre os serviços;
IV - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;
V - Notificar a Contratada da aceitação definitiva da (s) obra (s), após a vistoria e recebimento definitivo;
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VI - Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo; e
VII - Aplicar as sanções administrativas contratuais.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO: A (s) obra (s) será (ão) fiscalizada (s) por Fiscal e/ou Comissão
Fiscalizadora, designado por Portaria pelo Prefeito Municipal, aos quais a CONTRATADA deverá facilitar o
pleno exercício de suas funções.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ACEITAÇÃO DAS OBRAS: Satisfeitas todas as exigências, a Administração,
através de seus técnicos, procederá ao recebimento da (s) obra (s) mediante Termo de Recebimento
Provisório e posteriormente, após promover total vistoria, procederá ao Recebimento Definitivo. A
responsabilidade da CONTRATADA, pela qualidade e correção dos trabalhos, contudo, subsistirá na forma
lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO: A critério do CONTRATANTE, mediante prévia
aprovação, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária, subcontratar parte da (s)
obra (s).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: Pela inexecução, erro ou execução imperfeita, mora
na execução ou qualquer outra forma de inadimplemento contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo de
responsabilidade civil ou criminal que houver, estará sujeita às seguintes penalidades segundo a natureza
e gravidade da falta:
I - Advertência;
II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente por meio da Guia de Recolhimento do Município,
a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 0,5% por dia de atraso na entrega dos serviços, calculada sobre o valor total das etapas não
concluídas até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 10% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do contrato;
c) de 2% sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato não
especificada nas alíneas “a” e “b” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
d) de 10% sobre o valor total do Contrato, no caso de sua rescisão por ato unilateral da Administração,
motivado por culpa da Contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a dois anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo no caso da sanção prevista no inciso IV da disposição anterior, em que
o prazo para defesa prévia será de 10 (dez) dias.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula, poderão ser aplicadas
juntamente com as do inciso II.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será o
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valor automaticamente inscrito na Dívida Ativa do Município de Boa Nova e será cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser automaticamente extinto
independente de notificação judicial ou extrajudicial, a critério da Administração, sem que a
CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização, salvo o pagamento de parte da (s) obra (s) que estiver
(em) efetivamente executada (s), ocorrendo quaisquer das seguintes hipóteses:
a) Infringência de qualquer cláusula deste instrumento;
b) Paralisação injustificada por atraso superior a 15 (quinze) dias consecutivos;
c) Em caso de falência/recuperação judicial ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
d) Se este contrato for cedido ou transferido no todo ou em parte sem prévia autorização escrita da
Administração;
e) Por imperícia ou negligência, quando da execução da (s) obra (s), devidamente comprovada;
f) Pelo não cumprimento de qualquer determinação oriunda da fiscalização e/ou normas, técnicas;
g) Pela incidência de multas que totalize 10% (dez por cento) do valor contratual;
h) Em caso de mútuo acordo ou conveniência da Administração.
PARÁGRAFO ÚNICO: Por qualquer das causas supramencionadas, a CONTRATADA, além das penalidades
contratuais, responderá por perdas e danos decorrentes da decisão, salvo se esta for por conveniência da
Administração ou mútuo acordo. A rescisão se processará por ato próprio e unilateral da Administração
por simples apostila a este contrato, após a decisão do Prefeito do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Os contratantes elegem o foro da Comarca de Poções, como
competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não forem
resolvidas administrativamente, com exceção de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e acordes, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas.
Boa Nova, XX de XXXXXXXXX de 2022.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

RG:

RG:

Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4WIXFQTENYXMV26FNVATHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boa Nova

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
31 - Ano - Nº 2929

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022
ANEXO 7
DECRETO Nº 089/2018
De 26 de junho de 2018

“Dispõe sobre o procedimento administrativo
para a aplicação de sanções administrativas
em razão de ilícitos cometidos em licitações,
contratações diretas e cadastramentos junto
ao Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município – SICAF, bem como junto ao CEIS e
CNEP, realizados pelo Município de Boa Nova –
Bahia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA NOVA, usando a competência que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto no uso de suas atribuições legais, e tendo em
vista o disposto na Lei nº.10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº.8.666/93, de 21 de junho de
1993, Lei Federal nº 12.846/2013, Lei Estadual nº 9.433 de 01 de março de 2005 e Decreto
Federal 5.450, de 31 de maio de 2005,
Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento e eventuais sanções em
ilícitos cometidos em licitações, contratações diversas e cadastramentos junto ao Sistema de
Cadastro de Fornecedores do Município – SICAF;
Considerando que a Lei 12.846/13 (Lei anticorrupção) determina a obrigatoriedade dos
Municípios em informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder
Executivo federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas;
Considerando que o CEIS tem por objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas
físicas que sofreram sanções que restringiram o direito de participar de licitações ou de celebrar
contratos com a Administração Pública;
Considerando que o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP busca consolidar a
relação de penalidades aplicadas pela Administração Pública a pessoas jurídicas com base na Lei
12.846/2013;
Considerando o firme propósito de manter os princípios da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e eficiência;
Considerando o disposto nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520,
de 17 de julho de 2002,
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Este Decreto estabelece o procedimento administrativo para a aplicação de
sanções administrativas em razão de ilícitos cometidos em licitações ou contratações diretas,
dispensas e inexigibilidades, cadastramento junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores
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(SICAF) ou decorrentes do descumprimento de obrigações pactuadas nas Atas de Registro de
Preços ou nos contratos, previstos nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Art. 2º. Os atos convocatórios e as minutas de contrato deverão observar o disposto neste
Decreto.
Art. 3º. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - Ato ilícito - conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no
cadastramento junto ao SICAF, atos convocatórios de licitação, seção de licitação, na Ata de
Registro de Preços, no contrato ou instrumento que o substitui;
II - Infrator - pessoa física ou jurídica, inclusive seus representantes, que tenha infringido
dispositivos legais ou que tenha descumprido normas para cadastramento junto ao SICAF, para
participação ou em sede de licitação ou contratação direta, dispensa e inexigibilidade, previstas
nos contratos ou instrumentos que os substituem, bem como o disposto em Ata de Registro de
Preços;
III - Contrato - ajuste, precedido ou não de licitação, formalizado por meio de termo
contratual ou instrumentos equivalentes, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, por meio
do qual se estabelecem obrigações recíprocas;
IV - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente;
V - Administração Pública - a Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica
de direito privado sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das espécies de sanções administrativas e das competências para aplicá-las
Art. 4º. A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções
administrativas:
I - previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993:
a) advertência, observado o disposto no artigo 6º deste Decreto;
b) multa, observado o disposto nos artigos 7º ao 10 deste Decreto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos), observado o disposto nos artigos 11 ao
14 deste Decreto;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, observado o disposto nos artigos 15
ao 19 deste Decreto.
II - previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002:
a) impedimento de licitar;
b) impedimento de contratar.
§ 1º Compete ao Secretário de Administração aplicar as penalidades previstas neste
Decreto;
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§ 2° Em caso de recurso administrativo, após manutenção da decisão recorrida, remeter
o recurso para análise e julgamento do Prefeito Municipal.
Art. 5º. A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido
processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles
inerentes, devendo a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Subseção I
Da advertência
Art. 6º. A sanção de advertência, prevista na alínea a do inciso I do art. 4º deste Decreto,
consiste em comunicação formal ao infrator decorrente da inexecução de deveres que
ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo para a Administração.
Parágrafo único. Sem embargo de outras situações, o atraso na entrega de produtos,
serviços e etapas de obras, tumultos de pequena monta em certame, autoriza a aplicação de
advertência, independentemente da aplicação de outras penalidades.
Subseção II
Da multa
Art. 7º. O infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos contratos ou sua
inexecução total ou parcial, sujeitar-se-á à aplicação da penalidade de multa, nos termos deste
Decreto, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, devendo ser observados,
preferencialmente, os seguintes percentuais e diretrizes:
I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30
(trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da
licitação ou do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar a Ata de
Registro de Preços e/ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
III - multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a
contratação direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou
descumprir preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:
a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
b) desistir da proposta ou deixar de apresentar a proposta realinhada no prazo concedido,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
c) tumultuar a sessão pública da licitação;
d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração
em sentido contrário;
e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de
licitação;
f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da
contratação direta junto ao SICAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
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g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o
infrator enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
IV - multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do
valor da contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes
ou das obrigações assumidas, tais como:
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos
do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;
d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
e) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
g) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de
mão de obra;
j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse
público, em especial quando solicitado pela Administração;
k) deixar de repor funcionários faltosos;
l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços
de mão de obra;
m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas
à execução do contrato nas datas avençadas;
o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e
previdenciária regularizada;
V - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do
valor da contratação direta, na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo
com as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou
defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina;
VI - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata
de Registro de Preços, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou
ao cancelamento da Ata de Registro de Preços;
VII - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a
rescisão do contrato ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços e sua conduta implicar em
gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou registrados, cujo valor será
apurado no decorrer do Processo Administrativo.
§ 1º Se a recusa em assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços a que se refere o
inciso II deste artigo for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e
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superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a contratação poderá,
mediante ato motivado, deixar de aplicar a multa.
§ 2º Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras hipóteses de multa,
devidamente justificadas pelo Secretário Municipal Titular, pelo Secretário Municipal Adjunto ou
por seus equivalentes nos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigação.
§ 4º A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente
de outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.
§ 5º Quando da aplicação da penalidade de multa deverão ser observadas as atenuantes
e excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.
§ 6º No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o inciso V deste artigo
será calculada sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida.
§ 7º No caso de recusa do infrator em apresentar proposta realinhada, assinar o contrato
ou instrumento equivalente resultante da Ata de Registro de Preços, ser-lhe-á aplicada multa
indenizatória de 10% sobre o valor da contratação total ou parcial do objeto da referida Ata,
conforme o caso.
Art. 8º. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções
administrativas.
Parágrafo único. Na hipótese de cumulação a que se refere o caput deste artigo serão
concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
Art. 9º. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor
correspondente será executado observando-se os seguintes critérios:
I - se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do
inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente atualizada
monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança
dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente;
II - inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á do valor
da garantia;
III - impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste artigo, será o crédito
correspondente inscrito em dívida ativa.
Art. 10º. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como
inexecução total do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, devendo os instrumentos
respectivos ser rescindidos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da
autoridade competente pela contratação.
Subseção III
Da suspensão temporária de participação em licitação e do impedimento de contratar com a
Administração
Art. 11º. A suspensão temporária a que se refere a alínea c do inciso I do art. 4º deste
Decreto impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a Administração por
determinado período de tempo, e será aplicada nas seguintes hipóteses exemplificativas:
I - por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:
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a) seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de:
1 - atraso na execução do objeto;
2 - alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado;
3 - regularização junto ao SICAF ou não entrega, no prazo estipulado pela Administração,
dos documentos necessários para a liquidação e pagamento da despesa;
b) receba três penalidades de advertência, relativas ao mesmo contrato, em
periodicidade inferior a seis meses;
c) recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos nos contratos ou nos casos
de inexecução total ou parcial, sem embargo do previsto nos incisos I e II do art. 7º deste Decreto;
d) tumultue a sessão pública de licitação;
e) dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato;
f) deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente
notificado;
g) ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das
demais penalidades cabíveis;
h) deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal nº 123/2006;
i) induza em erro a Administração;
II - por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator:
a) atrase injustificadamente a execução da Ata de Registro de Preços ou contrato,
implicando em necessária rescisão contratual;
b) paralise injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens;
c) pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao
SICAF;
d) dê ensejo ao cancelamento da Ata de Registro de Preços;
e) não pagamento da multa após 06 (seis) meses da sua aplicação, independentemente
de cobrança judicial ou inscrição em dívida ativa.
III - por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator:
a) entregue mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações ou
contratações diretas, no momento da contratação ou durante a execução do contrato, incluindo
aqueles necessários ao registro junto ao SICAF;
c) ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.
Art. 12º. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação
produzirá os seguintes efeitos:
I - impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade responsável pela aplicação
da sanção, durante o prazo da suspensão;
II - rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também
celebrados com a Administração, caso a manutenção contratual ocasione-lhe um risco real ou
para a segurança de seu patrimônio ou de seus servidores.
Parágrafo único. Na hipótese de serem atingidos outros contratos, nos termos do
disposto no inciso II do caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação de
defesa única no prazo de 10 (dez) dias.
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Art. 13º. As autoridades a que se refere o § 3º do art. 4º deste Decreto, por ato
devidamente motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência
administrativa, poderão deixar de aplicar os efeitos previstos no art. 12 deste Decreto, bem como
aplicar prazos diferenciados, conforme o ilícito administrativo praticado.
Art. 14º. A aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação por outras
esferas governamentais não produz efeitos diretos no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Município.
Subseção IV
Da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Art. 15 - A declaração de inidoneidade impede o infrator de licitar e contratar com os
órgãos e entidades da Administração Pública e será aplicada, entre outros casos, nas seguintes
hipóteses:
I - demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação,
tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa;
II - ato ou conduta que, segundo previsão no instrumento convocatório e/ou no contrato,
seja passível da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade;
III - existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela prática de
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais.
Art. 16º. As autoridades a que se refere o § 4º do art. 4º deste Decreto, por ato
devidamente motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência
administrativa, poderão deixar de aplicar as penalidades previstas no art. 15 deste Decreto, bem
como aplicar prazos diferenciados, conforme o ilícito administrativo praticado.
Art. 17º. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem
os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que a aplicou.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos da aplicação da penalidade e
será concedida quando o infrator ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua
conduta, e/ou cumprir obrigação com ela firmada.
§ 2º No ato da declaração de inidoneidade, a Administração deverá indicar o valor a ser
ressarcido pelo infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes
de cumprimento.
Art. 18º. A Administração rescindirá o contrato com o infrator penalizado com a
declaração de inidoneidade, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados, se a sua
manutenção ocasionar-lhe um risco real, bem como para a segurança do seu patrimônio ou
servidores.
Parágrafo único. Na hipótese da rescisão atingir outros contratos, nos termos do disposto
no caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no
prazo de 10 (dez) dias.
Art. 19º. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem a pena de
inidoneidade a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com a Administração
Pública municipal, caberá às autoridades previstas no § 4º do art. 4º deste Decreto decidir sobre
a rescisão ou manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal.
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Parágrafo único. O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá contratar
com a Administração Pública municipal após o decurso do prazo da penalidade de inidoneidade
aplicada ou sua reabilitação.
Subseção V
Do impedimento de licitar e contratar
Art. 20º. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração
Pública, prevista nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º deste Decreto, ensejará o
descredenciamento do infrator junto ao SICAF, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e será
aplicada nas seguintes hipóteses:
I - por período de até 1 (um) ano, nos casos de:
a) recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta;
b) ausência de entrega da documentação exigida no edital;
c) não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade;
II - por período superior a 1 (um) e até 2 (dois) anos, nos casos de:
a) atraso na execução do disposto na Ata de Registro de Preços ou no contrato;
b) comportamento inidôneo;
III - por período superior a 2 (dois) anos, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) falha ou fraude na execução do contrato;
c) fraude fiscal.
§ 1º Para os fins do disposto na alínea b do inciso II deste artigo, reputar-se-ão inidôneos
os atos descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97, todos
da Lei Federal nº 8.666/1993.
§ 2º O atraso previsto na alínea a do inciso II deste artigo configurar-se-á quando o
infrator:
a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução da Ata de Registro de Preços ou do
contrato, após 10 (dez) dias úteis contados da sua assinatura;
b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços descritos na Ata de Registro de
Preços ou no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados.
Art. 21º. A autoridade competente, por ato devidamente motivado e fundamentado,
presentes o interesse e a conveniência administrativa, poderá deixar de aplicar a penalidade a
que se refere o art. 20 deste Decreto ou adotar prazo diferenciado.
Art. 22º. A penalidade de impedimento a que se refere o art. 20 deste Decreto produzirá
os seguintes efeitos:
I - impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Direta
e Indireta do Município durante o prazo da penalidade;
II - rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já
celebrados com o Município, se a manutenção contratual representar um risco real para a
Administração ou para a segurança do seu patrimônio ou de seus servidores.
Art. 23º. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem as penas de
impedimento de licitar e contratar a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado
com o Município, caberá às autoridades previstas no § 3º do art. 4º deste Decreto decidir sobre
a rescisão ou manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal.
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Parágrafo único. O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá contratar
com a Administração no âmbito municipal após sua reabilitação ou o decurso do prazo da
penalidade aplicada.
Art. 24º. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração poderá
ser cumulada com a penalidade de multa prevista em lei, edital ou contrato respectivo, devendo
ser aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 25º. O agente público responsável pelos procedimentos de contratação e/ou pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato, quando verificar conduta
irregular atribuída a pessoa física ou jurídica, inclusive seus representantes, que seja parte em
contrato firmado com a Administração, representará à Secretaria de Administração,
apresentando a descrição dos fatos.
Art. 26º. O Secretário de Administração, conforme o caso, após colher os elementos que
entender pertinentes, determinará a abertura de processo e notificará o acusado, para, se quiser,
apresentar defesa.
§ 1º A notificação do processado acarretará a abertura da contagem do prazo de defesa
e assegurará vista imediata dos autos.
§ 2º A notificação do acusado deverá ser efetuada por correspondência com aviso de
recebimento – AR, mediante protocolo na sede ou filial da pessoa jurídica, ou no endereço
correspondente em se tratando de pessoa física, ou pessoalmente, com o devido protocolo de
recebimento.
§ 3º Quando a infração ocorrer no trâmite de processos licitatórios, o Pregoeiro ou o
Presidente da Comissão de Licitação deverá instaurar o Processo Administrativo na própria
seção;
I – Para tanto, deverá constar a descrição minuciosa dos fatos e o prazo para defesa, no
corpo da respectiva ata;
II – Em ato contínuo, deverá encaminhar cópia da Ata e eventuais documentos que achar
necessário, para ser autuado e processado pela Secretaria de Administração;
III – Com a notificação do acusado na respectiva seção, o prazo para apresentar defesa
começará a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte.
§ 4° Caso a infração não ocorra no decorrer do certame, o Pregoeiro ou Presidente da
Comissão de Licitações deverá instaurar o procedimento em apartado, notificando o licitante
infrator, para querendo apresentar defesa.
§ 5º Em caso de recusa, em assinar o protocolo de recebimento ou a respectiva ata, o
funcionário público deverá constar a recusa no documento, cientificando o acusado como
notificado.
Art. 27 - O prazo para apresentação de defesa, contado da data de juntada do aviso de
recebimento - AR ou do protocolo da notificação aos autos do processo administrativo
correspondente, será de:
I - 5 (cinco) dias úteis, quando as sanções propostas forem as previstas nas alíneas a e b
do inciso I e no inciso II do art. 4º deste Decreto;
II - 10 (dez) dias úteis, quando a sanção proposta for a prevista na alínea c e d do inciso I
do art. 4º deste Decreto.
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Parágrafo único: Nos casos em que a notificação ocorrer em certame licitatório, o prazo
para apresentar defesa começara no primeiro dia útil seguinte à respectiva seção.
Art. 28º. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, a autoridade competente, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, relatará o processo e decidirá, fundamentadamente, pela absolvição
ou pela aplicação da sanção, determinando, conforme o caso, o período de sua duração.
§ 1° Caso seja necessário, autoridade poderá conceder prazo, não superior a 10 (dez) dias
úteis, para a oitiva de testemunhas de defesa, que comparecerão independentemente de
notificação;
§ 2° Será permitida a apresentação de todos os meios de provas em Direito admitidos.
Art. 29 - Publicada no Diário Oficial do Município a decisão de aplicação das penalidades
previstas no art. 4º deste Decreto, serão asseguradas ao processado vista dos autos e
oportunidade para apresentação de recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 30º. Interposto recurso pelo processado, a autoridade recorrida o apreciará no prazo
de 05 (cinco) dias úteis, e, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada, remeterá os autos
à apreciação da autoridade superior para análise e julgamento do recurso no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 4º deste Decreto.
Parágrafo único. O recurso administrativo não terá efeito suspensivo.
Art. 31º. A notificação da decisão que determinar a aplicação de penalidade ou de
julgamento do recurso interposto será realizada por meio de publicação no Diário Oficial do
Município, que deverá conter o prazo para apresentação de defesa e instruções necessárias para
o acompanhamento no Diário Oficial do Município dos demais atos processuais e prazos
subsequentes.
§ 1° Salvo as notificações que trata no art. 26 neste Decreto, todas as demais notificações
serão realizadas pelo Diário Oficial do Município;
§ 2° Caso a defesa solicite, faculta-se ao Município enviar cópia da notificação por e-mail,
entretanto, todos os prazo conta-se a partir da publicação no Diário Oficial do Município.
Art. 32º. Computar-se-ão os prazos previstos neste Decreto excluindo-se o dia do começo
e incluindo-se o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição
expressa em contrário.
Parágrafo único. O início e o vencimento dos prazos previstos neste Decreto dar-se-ão em
dia útil.
Art. 33º. Na hipótese de aplicação da penalidade de multa, após a publicação do
julgamento do recurso no Diário Oficial do Município, será concedido prazo de 05 (cinco) dias
úteis para o recolhimento do valor respectivo.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34º. O disposto neste Decreto pode ser utilizado para apurar e esclarecer fatos
ocorridos antes de sua publicação, desde que tenham sanções previstas pela legislação
pertinente.
Art. 35°. Caberá à Secretaria Municipal de Administração realizar o cadastro da Prefeitura
Municipal de Boa Nova, junto ao Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP – SIRCAD, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 36°. As informações relativas a penalidades aplicadas passíveis de serem incluídas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Boa Nova – SICAF, bem como junto ao
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CEIS/CNEP, deverão ser registradas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua
publicação no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único. O registro da penalidade aplicada será cancelado após o decurso de seu
prazo ou a reabilitação do infrator perante a autoridade que a aplicou, conforme o caso.
Art. 37°. As sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade, previstas nas alíneas c e d, do inciso I, do art. 4° deste Decreto, e de impedimento
de licitar e contratar, previstas nas alíneas a e b do inciso II, do art. 4° deste Decreto, poderão
também ser aplicadas ao infrator que:
I – tenha sido condenado, por decisão transitada em julgado, pela prática de fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
II – praticar atos ilícitos, visando frustar os objetivos da licitação;
III – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
de atos ilícitos praticados.
Art. 38°. Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão temporária e declaração
de inidoneidade, previstas nas alíneas c e d do inciso I do art. 4º deste Decreto, e de impedimento
de licitar e contratar, previstas nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º deste decreto, aos sócios
de pessoa jurídica penalizada.
Parágrafo Único: Os efeitos da aplicação das penalidades a que se refere o caput deste
artigo também alcançam as pessoas jurídicas que tenham sócios em comum com o infrator e as
pessoas físicas que constituírem a pessoa jurídica que firmou o contrato ou participou da
licitação, exceto os sócios cotistas minoritários que não participem da administração da empresa,
enquanto perdurarem as causas da penalidade.
Art. 39°. O SICAF, o CEIS e o CNEP conterão, conforme o caso, as seguintes informações:
I - Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica;
II - Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ;
III - Sanção aplicada, celebração do acordo de leniência ou seu descumprimento;
IV - Fundamentação legal da decisão;
V - Número do processo no qual foi fundamentada a decisão;
VI - Data de início da vigência do efeito limitador ou impeditivo da decisão ou data de
aplicação da sanção, de celebração do acordo de leniência ou de seu descumprimento;
VII - Data final do efeito limitador ou impeditivo da decisão;
VIII - Nome do órgão ou entidade sancionadora ou celebrante do acordo de leniência; e
IX - Valor da multa.
Art. 40º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Nova - Bahia, 26 de junho de 2018.

Adonias da Rocha Pires de Almeida
Prefeito Municipal
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ANEXO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO
1029235-74/2016

GESTOR
MCIDADES

PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃO / MODALIDADE
CONTRATO DE REPASSE

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE BOA NOVA

MUNICÍPIO / UF
BOA NOVA / BA

DATA BASE
mar-22

DESCRIÇÃO DO LOTE
PO REFERENCIA - REPROGRAMAÇÃO

Item

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Sim
Salvador / BA

Fonte

0
1.
1.0.1.

SINAPI

1.0.2.

SINAPI

Código

OBJETO
Pavimentação de Vias na Sede do Município de Boa Nova-BA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SEDE DO MUNICÍPIO

Descrição

PO REFERENCIA - REPROGRAMAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50 x 2,40) m
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
93584
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
DRENAGEM
93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
95568
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111
90091
HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PS-1, PB,
92811 + INS 7791 PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PO REFERENCIA - REPROGRAMAÇÃO
BDI 1
25,79%

Unidade

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

BDI 2

BDI
(%)

BDI 3

BDI 4

Preço Unitário
(R$)

-

BDI 1
BDI 1

M2

-

BDI 1

-

-

M3

-

BDI 1
BDI 1

-

-

M

-

BDI 1

-

-

M3

-

BDI 1

-

-

-

-

SINAPI

2.0.2.

SINAPI

2.0.3.

SINAPI

2.0.4.

SINAPI

2.0.5.

SINAPI

2.0.6.

SINAPI

83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UND

-

2.0.7.

SINAPI

83709

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

UND

-

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
3.

SINAPI
SINAPI

93358
73844/001

M3
M3

-

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

-

3.0.1.

COMP

01

3.0.2.

SINAPI

100577

3.0.3.

SINAPI

101169

4.
4.0.1.

4.0.2.
5.
5.0.1.
5.0.2.
5.0.3.
6.
6.0.1.

SINAPI

SINAPI

94990

101094

COMP
ORSE
ORSE

2
10712
10808

ORSE

6191

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - E= 7 CM
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO COLORIDO, P/ DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 20 X 20 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO
SINALIZAÇÃO
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM
CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA
CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
LIMPEZA GERAL
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

Preço Total
(R$)
220.037,55
-

M2

2.
2.0.1.

PONTA DE ALA (X2)
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
MURO DE ARRIMO DE PEDRA ARGAMASSADA
PAVIMENTAÇÃO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTIMENTE ARENOSO
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
CALÇADA

BDI 5

M

-

BDI 1

-

-

M3

-

BDI 1

-

-

BDI 1

-

-

BDI 1

-

-

178.567,07

M2

1.781,04

0,41

BDI 1

0,52

926,14

M2

1.781,04

1,19

BDI 1

1,50

2.671,56

M2

1.781,04

78,10

BDI 1

98,24

174.969,37

BDI 1

-

32.385,47

-

-

M3

26,27

800,67

BDI 1

1.007,16

26.458,09

M2

31,20

151,03

BDI 1

189,98

5.927,38

10,00
2,83
10,00
1.781,04

382,45
422,05
158,05

BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1
BDI 1

481,08
530,90
198,81
0,44

8.301,35
4.810,80
1.502,45
1.988,10
783,66
783,66

UND
M2
UND
M2

0,35

27.476 v008 micro

1
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I
Item

Encargos sociais:

Fonte

Código

Unidade

Descrição

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

BDI
(%)

Preço Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

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

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

BOA NOVA / BA
Local
05 de maio de 2022
Data

Nome:
Iago Moraes Britto
Título:
Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA - BA 0517699036
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT:

27.476 v008 micro

2
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
Nº OPERAÇÃO
1029235-74/2016

GESTOR
MCIDADES

PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE BOA NOVA

MUNICÍPIO / UF
BOA NOVA / BA

DATA BASE
mar-22

DESCRIÇÃO DO LOTE
PO REFERENCIA - REPROGRAMAÇÇÃO

DESON. LOCALIDADE DO SINAPI
Sim
Salvador / BA

1

Item

Descrição das Metas / Macrosserviços
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE

1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Valores Totais
(R$)
220.037,55

0,00

2.

DRENAGEM

0,00

2.1.

PONTA DE ALA (X2)

0,00

3.

PAVIMENTAÇÃO

178.567,07

4.

CALÇADA

32.385,47

5.

SINALIZAÇÃO

8.301,35

6.

LIMPEZA GERAL

783,66

Local
05 de maio de 2022
Data

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AÇÃÃO / MODALIDADE
CONNTRATO DE REPASSE

OBJETO
Pavimentação de Vias na Sede do Município de Boa Nova-BA

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SEDE DO MUNICÍPIO

0
Início de Obra
11/05/20
Parcela (%)
Parcela (R$)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PO REFERENCIA - REPROGRAMAÇÃO
BDI 1
25,79%

BDI 2

BDI 3

BDI 4

BDI 5

1

2

3

4

5

6

7

8

Parcela 1
jun/20
23,97%
52.738,14
23,97%
52.738,14
100,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
100,00%
100,00%
0,00
25,00%
25,00%
44.641,77
25,00%
25,00%
8.096,37
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 2
jul/20
28,76%
63.285,76
52,73%
116.023,90
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
0,00
30,00%
55,00%
98.211,89
30,00%
55,00%
17.812,01
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 3
ago/20
28,76%
63.285,76
81,49%
179.309,66
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
0,00
30,00%
85,00%
151.782,01
30,00%
85,00%
27.527,65
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

Parcela 4
set/20
18,51%
40.727,89
100,00%
220.037,55
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
0,00
15,00%
100,00%
178.567,07
15,00%
100,00%
32.385,47
100,00%
100,00%
8.301,35
100,00%
100,00%
783,66

Parcela 5
out/20
0,00%
0,00
100,00%
220.037,55
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
100,00%
178.567,07
0,00%
100,00%
32.385,47
0,00%
100,00%
8.301,35
0,00%
100,00%
783,66

Parcela 6
nov/20
0,00%
0,00
100,00%
220.037,55
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
100,00%
178.567,07
0,00%
100,00%
32.385,47
0,00%
100,00%
8.301,35
0,00%
100,00%
783,66

Parcela 7
dez/20
0,00%
0,00
100,00%
220.037,55
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
100,00%
178.567,07
0,00%
100,00%
32.385,47
0,00%
100,00%
8.301,35
0,00%
100,00%
783,66

Parcela 8
jan/21
0,00%
0,00
100,00%
220.037,55
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
100,00%
178.567,07
0,00%
100,00%
32.385,47
0,00%
100,00%
8.301,35
0,00%
100,00%
783,66
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INTRODUÇÃO
O projeto visa à pavimentação em paralelepípedo da Ruas no município de
Boa Nova - Ba, como mostram em plantas anexas, juntamente com a drenagem de
águas pluviais que escoam na superfície, estabelecendo uma correta declividade do
terreno a ser drenado fazendo-se do centro para as bordas da rua, permitindo o uso
das sarjetas como sistema de condução das águas pluviais, diminuindo a ação
erosiva das águas sobre o pavimento e, também a sinalização viária.
A execução de uma pavimentação visa melhorar a qualidade de vida e saúde
da população beneficiada, visto que nas condições atuais todos sofrem em virtude
da poeira existente nos períodos de estiagem, bem como com as águas sem
escoamento nos períodos de chuva; tudo isso, sistematicamente, vem provocando
aumento na incidência de doenças endêmicas e parasitose, provocando o
crescimento dos índices de mortalidade infantil.
Além do mais, estaremos elevando o índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
com uma obra de grande alcance social e urbanístico para toda a população
beneficiada.
O lançamento da drenagem, e a localização do final foram analisados no local,
sendo que as interferências não localizadas deverão ser resolvidas em campo.
Concepção do Sistema:
As sarjetas são canais em geral, de seção transversal triangular, situados nas
laterais das ruas, entre o leito viário e os passeios para pedestres, são destinadas a
coletar as águas de escoamento superficial e transportá-las até os locais destinados
para coleta das mesmas. Em vias públicas com pavimentação a paralelepípedo
é frequente a utilização de sarjetas confeccionadas com o mesmo material.
No dimensionamento das sarjetas deve-se considerar uma certa margem de
segurança na sua capacidade, tendo em vista problemas funcionais que tanto
podem reduzir seu poder de escoamento como provocar danos materiais com
velocidades excessivas.
Em caso de revestimento de concreto este deverá ter espessura mínima de
0,08 m. e resistência Fck = 11 Mpa para 28 dias. Quando do revestimento em pedra,
esta deverá ser rejuntada com argamassa de cimento-areia no traço 1:4. Adotamos
as sarjetas em paralelepípedo, junto ao meio-fio.
Quanto ao processo construtivo e demais especificações, devem ser
obedecidas às normas técnicas adequadas.

Avenida Nossa Senhora da Boa Nova, 07 – Centro, Boa Nova - Ba, CEP 45250-000
Fone: (77) 3433-2145 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, http://www.boanova.ba.gov.br/

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4WIXFQTENYXMV26FNVATHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
48 - Ano - Nº 2929

Boa Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PAVIMENTAÇÃO
Somente equipamentos leves poderão prescindir de recursos mecânicos para
manuseio; evitar-se-á arrastar, rolar ou deslizar peças sobre o terreno ou sobre
dispositivos não apropriados para tais operações.

Locação, Nivelamento e Acompanhamento topográfico
A locação e nivelamento da obra deverá ser implantada de forma tal que não
possa ser modificada sua posição original tomando-se para tanto gabaritos fixos e
RN’S definidos, indeslocáveis até o final da obra.
Os serviços serão executados por pessoal especializado, com equipamento
topográfico.
A locação será feita pelo eixo, com a distância máxima entre as estacas de 20m.
Pavimentação em Paralelepípedos:
No sistema projetado procurou-se aproveitar ao máximo a topografia do greide
existente visando a otimização da terraplenagem. Adotando-se uma declividade
transversal da via igual a 3% e meio fio com altura de 15 cm, para otimizar o
escoamento superficial das contribuições pluviais mantendo a via seca.
A área que compõe este sistema foi delimitada com base na topografia
levantada, assim como no arranjo geométrico das vias (disposição em planta,
declividades, larguras das ruas, abaulamento das seções transversais e extensões)
e a utilização atual e futura das vias.
Será descartado o solo em excesso e aquele desnecessário para a execução
do serviço.
Regularização do sub-leito
Após a terraplenagem será necessário relocar e nivelar o eixo e bordos das
caixas de ruas e caminhos, a fim de que seja procedida a sua conformação
geométrica, através de pequenos cortes e complementações.
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Compactação do sub-leito
Em seguida ao procedimento anterior, o sub-leito deverá ser escarificado
na profundidade de 20 cm, e trabalhado mecanicamente (umedecido,
homogeneizado e por fim compactado), de tal modo a ser obtida uma superfície
estável e de acabamento adequado ao assentamento do paralelepípedo.
Equipamentos :
Motoniveladora pesada, provida de escarificador
Veículo provido de dispositivo espargidor de água
Rolo compactador de pneus
Assentamentos:
Assentamento de paralelepípedos em trechos retos:
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.
A fileira deverá ser progredida do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se
terminar junto a este.
A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro
paralelepípedo sobre o eixo da pista. Os demais paralelepípedos serão assentados
como os da primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que sua junta fique no
prolongamento da junta da primeira fileira; os da quarta, no prolongamento dos da
segunda e assim por diante.
Assentamento em junção de trechos:
Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos,
executados separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem
perfeitamente paralelas, formando então um triângulo, deve-se arrancar um certo
comprimento de paralelepípedos, escolher os maiores e assentar os mesmos no
trecho onde o espaçamento é maior, sucessivamente, até fechar a brecha. Deve-se
arrumar as fileiras de maneira que se evite a colocação de paralelepípedos com
formato triangular.
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Assentamento em alargamentos de ruas e estacionamentos:
Devem ser
paralelepípedos;

assentados

prolongando-se

normalmente

as

fileiras

de

Assentamento de paralelos em curvas:
Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e
pela ligeira modificação da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras
normais ao eixo da pista.
Em curvas que a grandeza do raio for menor que o expediente indicado no item
anterior, não dê resultado a disposição dos paralelepípedos deverá ser feita como
segue:
1ª FASE: Atingido o PC, as fileiras continuam, curvas adentro, mais ao
prolongamento do eixo tangente à curva no PC, até ser alcançado o ponto A, que
será fixado em função do ângulo central da curva.
Pelo ponto B, traça-se a normal BC, ao eixo da pista em curva, marca-se DE =DC e
assenta-se a fileira BE. AS Fileiras vão progredir paralelamente a BE até o ponto G,
onde se repetirão as condições de ª Entre G e J, procede-se como A e F,e assim
sucessivamente, até o PT.
2ª FASE: Nos triângulos CBE e INK (deixados vagos), o calçamento será
completado, isto é, fixado a fileira BE, sobre a qual se decide fechar o calçamento,
reinicia-se este a partir de BC, de modo que no fechamento os paralelepípedos
tenham a forma trapezoidal.
Assentamento de paralelos em cruzamentos:
1º - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos
bordos das duas pistas que se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com
forma de V, cujos vértices se encontram no centro desse paralelogramo e cujos
lados são: um, paralelo à diagonal maior; o outro, paralelo à perpendicular traçada
do centro sobre esse diagonal.
2ª - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebrados ou arredondadas,
na figura triangular formado na pista, as fileiras devem ser também assentadas em
V, sendo que o V maior, formado pelas duas primeiras fileiras, terá seu vértice
coincidindo com a interseção dos alinhamentos que formam a quina.
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Assentamento de paralelos em entroncamentos:
Na pista principal, calçamento deverá continuar sem modificações no seu
arranjo; na secundária, assentamento seguira da mesma forma, até encontrar o
alinhamento do bordo da pista principal.
Execução:
– Na primeira operação, espalha-se um colchão de areia que servirá de
acompanhamento para os paralelos, cuja espessura deverá se tal que, somada à
altura do paralelo, resulte em no máximo 0,20m.
– Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista, obedecendo
às declividades do projeto, e as disposições especiais (geométricas).
– Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, a fim de
assegurar amarração dos paralelos, ou evitar seu rolamento com o tráfego, serão
executadas pré-cintas em alvenaria de pedra, transversalmente ao eixo longitudinal,
nas dimensões de 0,40m x 0,60m de profundidade, eqüidistantes de 25,0m.
A face superior da pré deverá coincidir com a superfície de rolamento do
pavimento acabado.
– Ao fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do
trecho de paralelos assentados, conforme seguintes operações:
* umedecido a área trabalhada;
* rolagem da mesma área com rolo compactador
* correção das irregularidades pronunciadas;
* por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com
argamassa cimento e areia, traço 1:4.
Materiais:
- Paralelepípedo
É peça granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, sendo
desejável as dimensões: 20 cm (comprimento) x 12cm (largura) x 10cm (altura). Com
estas dimensões, serão necessárias 41 pedras por metro quadrado de pavimento.
*As rochas das quais serão extraídos deverão ser de grã média ou fina,
homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, e apresentarem boa dureza e
tenacidade.
*As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces
planas, sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá
constituir a superfície de rolamento.
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- Areias
Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas
limpas, duras e duráveis, de preferência silicosas, isentas de torrões de argila ou
materiais vegetais. (raízes,etc.). Adotar-se-á camada de 10 cm de espessura.
- Cimento
Recomenda-se o uso de cimento resistente a sulfatos, dos tipos II e V da C150 da ASTM e que atendam às especificações EB-1, EB-2 e EB-208.
Imediatamente após o recebimento do cimento no canteiro, o mesmo deverá
ser armazenado em depósitos secos à prova de umidade e dotado de dispositivos
para a absorção de umidade.
O cimento deverá ser recebido, armazenado e usado na ordem cronológica de
seu recebimento, não devendo ser misturado num mesmo traço do concreto,
partidas de diferentes fabricantes.
As pilhas de sacos deverão ter no máximo 10 unidades salvo se o tempo de
armazenamento for no máximo 15 dias, caso em que poderá atingir 15 sacos.
As pilhas de sacos deverão ser afastadas das adjacentes e das paredes do
depósito de no mínimo 30 cm.
O cimento que contiver torrões será considerado hidratado e só poderá ser
usado em serviços que não exigem resistência cilíndrica de mais de 120 kg/cm2,
sob autorização expressa da fiscalização, uso este que deverá ser precedido de
peneiramento em peneira de malha de 2,4 mm.
A temperatura máxima do cimento quando da utilização, não deverá ser maior
que 50°C.
Controles da pavimentação:
As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a
1,5cm:
Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura
(colchão de areia acrescido da altura do paralelo), não deverá diferir de + 5% da
espessura do projeto;
A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de
comprimento, sendo ela disposta em qualquer direção depressão ou elevação
superior a 2,0cm.

Meio-fio de concreto
O meio-fio será de concreto pré-fabricado, nas dimensões de 100x15x13x30
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
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Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio, ao longo da borda
do sub-leito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões
estabelecidas no projeto.
O Fundo da Vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado.
Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de
primeira categoria (areia), que será adensada até chegar o nível desejado.
As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem
depressões, para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto.
As guias serão em concreto, padrão econômico.
Nas curvas com raio menor que 30 metros, deverão ser usados meios-fios com
0,50m de comprimento. O custo adicional por um maior trabalho eventual, deverá
estar computado no preço unitário proposto.
Nos locais indicados no projeto, serão executados meios-fios pré-moldados de
concreto. As peças pré-moldadas deverão apresentar superfícies lisas, com
acabamento sem bexigas ou segregações.
Será aplicado sobre um colchão de concreto de 10 cm de espessura, apoiado
sobre o solo nivelado, compactado e alinhado, sendo as peças rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no traço 1:4. As juntas deverão ter no máximo 1,5 cm
e será executada por trás das mesmas, uma proteção de concreto de 0,20m x 0,10
x 0,35 mínima.
Após o assentamento do meio-fio, será feito o aterro lateral chamado de
encosto, que funcionará como apoio.
Passeios em concreto
O passeio será executado em concreto fck = 20mpa, traço 1:3:5 (cimento/ areia
/ brita 1) com junta de dilatação em madeira, traço 1:4 (cimento e areia).
O passeio será executado nas larguras de 1,20 m e espessura de 7cm.
Procedimento executivo
A base de aplicação deve ser lastro de concreto com espessura de 8 cm.
A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de urbanização,
atendendo também as recomendações da NBR 9050, Acessibilidade a edificações,
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos.
As placas devam ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo
coincida com a direção do deslocamento.
NORMAS TÉCNICAS
NBR 9050 • Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.
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PLACAS DE SINALIZAÇÃO
As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir
sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via. Os sinais
serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,60m do bordo e
fixadas a uma altura de 2,10m em relação a ele.
Materiais
O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço num 16.
As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade
noturna.
Os postes de sustentação dos sinais devem ser de tubo aco galvanizado com
costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580).
Execução
A execução do posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao
lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um
ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado
externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura
dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis
de veículos ou de raios solares sobre a placa.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS
Para a identificação das ruas, as placas foram fixadas nas casas localizadas no
início e final de cada rua, de acordo com o projeto. As placas deverão ser
confeccionadas em chapa de aço galvanizada esmaltada de dimensão 25x45cm.
Dessa forma deverão ser implantadas oito unidades desta.
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RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
Para garantir a acessibilidade nas ruas, foi feito o projeto de implantação de
rebaixamentos de calçada para o livre acesso de cadeirantes.
As rampas de acessibilidade deverão ser locadas conforme o projeto técnico,
podendo, a critério da Fiscalização, mudar sua posição em função das
peculiaridades da obra.
A Empreiteira procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos
ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais
condições encontradas no local.

PLACA DA OBRA
A placa da obra deverá ser confeccionada em chapas planas, metálicas,
galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar
em material plástico (poliestireno), para fixaçã ou adesivação nas placas. Quando
isso não for possível, as informaçãoes deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dáse preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.
As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor
visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das de,aos placas do
empreendimento.
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação,
inclusive quanto à integridade do padrão das cores durante doto o período de
execução das obras.
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Iago Moraes Britto
Engenheiro Civil
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