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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
REGIDA PELA LEI Nº 8.666/93
Dados do Edital
04 de Agosto de 2022.
Tomada de Preços n° 002/2022
Órgão(s) Participante(s):
Secretaria Municipal de Educação.
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
110/2022.
II – DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
25/08/2022 – 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 em construção civil para execução das obras de engenharia na construção da Nova
Escola Adroaldo Cerqueira de Moraes na Região da Vazante, Zona Rural 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 e Processo nº
59053.006153/2022-10 do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.
V – PRAZOS:
Validade do Contrato: 10 (dez) 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 - MINUTA DO CONTRATO; ANEXO II - CARTA PROPOSTA; ANEXO III - PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA; ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICRO OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; ANEXO V CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; ANEXO VI - CREDENCIAL (PROCURAÇÃO); ANEXO VII DECLARAÇÃO DO MENOR; ANEXO VIII - MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.; ANEXO IX MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS; ANEXO X - DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS DE DIRIGENTES DA ENTIDADE; ANEXO XI MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS.
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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 PREÇOS
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o CRITÉRIO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as
condições estabelecidas neste edital e anexos.
VIII – REGÊNCIA LEGAL
Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas ulteriores alterações, Deliberações do TCU, bem
como pela lei Federal nº. 5.194/66, que Regula o Exercício das Profissões Vinculadas ao CONFEA/CREA,
Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 123/06, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em vigor.
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) Envelopes, em 02
(duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias:
1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope nº 01)
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02).
X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, horário e local
expressamente indicados no Aviso de Licitação, da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços,
endereçadas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto
devidamente qualificado através de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos
poderes para praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo Licitatório,
devendo a sua apresentação preceder o momento de entrega dos envelopes.
10.1.1 - O credenciamento de SÓCIOS far-se-á mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA, CAU e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações,
acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores.
10.1.2 - O Credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação dos seguintes:
a) Documento de Identificação com foto (Carteira de Identidade-RG; Carteira Nacional de
Habilitação (CNH); Carteira de Identidade emitida por Conselho ou Federação Profissional, com
fotografia (OAB, CREA, CAU e outras); Carteira de Trabalho; Passaporte Nacional).
b) Procuração por instrumento público ou particular com Assinatura Reconhecida em Cartório,
que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do Anexo VI, atribuindo ao
representante plenos e irrevogáveis poderes para todas e quaisquer deliberações atinentes à
presente licitação.
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e no caso das sociedades por ações,
acompanhado do documento de eleição e posse dos administradores;
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10.1.2 - A não apresentação dos documentos previstos nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 ou a
incorreção dos mesmos, bem como na falta dos poderes referidos, não inabilitará a licitante, mas
impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos de credenciamento em original, por
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da
Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente
legíveis, ou o licitante poderá comprovar com os originais em mãos.
10.2 - Poderão participar da presente licitação, toda e qualquer empresa brasileira isoladamente, que
atenda aos requisitos para a necessária qualificação e satisfaça plenamente todas as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Não será permitida a participação de empresas em consórcio.
10.3 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta. Em
nenhuma hipótese a Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA será responsável por tais custos, quaisquer que
sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
10.4 - O licitante caso julgue necessário deverá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação,
objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a serem executados,
devendo declarar ter CONHECIMENTO DE TODA DIFICULDADE DOS LOCAIS onde serão executados os
serviços.
10.4.1 - As empresas interessadas em participar do certame, caso queiram visitar os locais onde
serão executadas as obras, deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal Obras e
Transporte, informar-se sobre os locais, e, caso necessite, agendar dia e horário para a realização
da visita dos locais. Para maiores informações ligar no fone: (77) 3433-2145.
10.5 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, especificações e elementos
do Edital e seus Anexos, poderá requerer quaisquer esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta,
dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco
dias úteis antes da data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal de Boa NovaBA responderá por escrito, os esclarecimentos solicitados até três dias corridos antes da data estabelecida
para a abertura das propostas, pelos meios próprios, sem, entretanto, identificar os autores das questões.
Não será atendido nenhum esclarecimento verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima
citados.
10.6 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da Documentação de
Habilitação e Proposta de Preços implicará na inabilitação e desclassificação do licitante.
10.7 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura Municipal de Boa
Nova-BA poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por sua iniciativa ou em
consequência de respostas fornecidas para solicitações de esclarecimentos, modificar os referidos
documentos mediante a emissão de uma errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos
utilizados na publicação do Edital, desde que tais modificações possam a vir a alterar substancialmente o
escopo do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo de entrega das Propostas, pelo prazo que, na
forma da Lei, for julgado necessário.
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10.8 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, devidamente
protocoladas e dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, formalmente, nos termos
dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser apresentadas em dois envelopes
distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e indicando, clara
e visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital.
11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em Formato A4, com todas as folhas rubricadas e
numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma relação com a lista de todos os documentos
constantes do envelope, em ordem sequencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome
do licitante e o número da TOMADA DE PREÇOS, lembrando que essa exigência não é desclassificatória.
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, evitando duplicidade e
a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por qualquer processo de
cópia autenticada em cartório competente ou por servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Boa
Nova-BA ou publicação em órgão da imprensa oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá
comprovar com os originais em mãos.
XII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A)
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em envelope lacrado
identificado com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no seu interior a documentação a seguir
listada que está sublinhada e as já citadas anteriormente no texto deste Edital:
a) Declaração de Conhecimento dos Locais onde serão executados os serviços;
b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal
do Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado da licitante,
conforme modelo estabelecido no Anexo VII;
c) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente para a licitante
considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei);
d) Declaração de Inexistência de Servidores Públicos nos quadros de dirigentes da entidade,
conforme modelo constante do Anexo X.
12.1. - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
12.2 - REGULARIDADE DE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, relativa à
sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o objeto desta
licitação;
c) Prova da quitação com as Fazendas Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), Estadual e
Municipal, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de
validade;
d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea “a”, do
artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
e) Certidão Negativa de Débito - CND, relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto
no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão
unificadas em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na
Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar
a regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a
partir dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos,
emitidas ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois
continuarão válidas dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver
apenas uma delas válida, terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
12.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Certidão de registro e quitação da empresa junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em plena validade, da
empresa e de seu (s) Responsável (s) Técnico(s);
b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nível superior outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusividade às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto
da licitação vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; apresentando atestado(s)
em nome do mesmo, comprovando execução da obra de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior ao objeto da presente licitação com respectivo CAT - Certidão de Acervo Técnico
emitido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) ou do Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo – CAU, juntamente com uma DECLARAÇÃO da ANUÊNCIA deste edital do
profissional detentor dos atestados.
c) A prova de vínculo dos responsáveis técnicos mencionados na alínea anterior com a empresa licitante
deverá ser feita através de um dos seguintes documentos:
I - Ficha de Registro do Empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; ou
III - Contrato Social ou último aditivo se houver;
IV - Certidão de Registro e Quitação da empresa junto ao CREA-BA ou CAU, onde conste o nome do
respectivo profissional, comprovando que o mesmo pertence ao Quadro Técnico e/ou é Responsável
Técnico da licitante; ou
V - Contrato de Trabalho Particular com reconhecimento de firma das assinaturas.
d) Com base no parágrafo 3º, inciso VI, do artigo 43, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura Municipal de Boa
Nova-BA, se reserva o direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para
comprovar o vínculo empregatício do(s) responsável (is) técnico(s) detentor (es) dos atestados com a
licitante.
e) O(s) profissional (is) indicado(s) pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional de que trata o inciso I, § 1º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão participar da obra ou
serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovado pela Administração;
f) Caso o detentor dos atestados apresentados para fins de comprovação da capacitação técnico
profissional, não esteja relacionada na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da licitante, a mesma
deverá apresentar a Certidão de Registro no CREA ou CAU do referido profissional.
g) DECLARAÇÃO DA ANUÊNCIA DESTE EDITAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DOS ATESTADOS.
12.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Do Balanço Patrimonial:
I - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a variação
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela
Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir;
II - Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis assim apresentados:
I - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
publicados em Diário Oficial; ou
publicados em jornal de grande circulação; ou
por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
II - Sociedades limitadas (Ltda.):
por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
III - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº. 123, de 14/12/06 Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional:
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por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados
na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
IV - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante.
III - O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinadas por Contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade:
b) A comprovação da boa situação econômico-financeira das licitantes será demonstrada com base nos
seguintes parâmetros, sendo inabilitadas as que apresentarem resultado menor ou igual 1,45 (um vírgula
quarenta e cinco), em qualquer dos índices abaixo (Obs.: A licitante deverá apresentar documento
constando os cálculos dos índices contábeis relacionados abaixo, devendo este documento ser assinado
pelo sócio e profissional contábil responsável da empresa):
I - Índice de Liquidez Geral (LG), onde:
LG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

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

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

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

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

c) Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. As certidões deverão cobrir um período
de cinco anos e serem expedidas a menos de 30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da
proposta.
d) A licitante considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno porte (EPP), conforme incisos I e
II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, e que pretender se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do
Envelope nº. 01, uma Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno
porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital.
e) As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste subitem poderão participar
normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste
regime.
f) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação no presente certame
licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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g) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado à licitante
considerada Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para a regularização da documentação.
h) A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
i) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital.
j) Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente ou por servidor integrante da Comissão Permanente de Licitação,
mediante a apresentação dos respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em
órgão da Imprensa Oficial.
k) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, deverão estar em nome
da licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da
filial se a licitante for a filial. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
l) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da cópia, inclusive da
autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus respectivos originais, não podendo a licitante
se recusar a exibi-los sob pena de inabilitação.
n) Para participar do certame, a licitante deverá prestar garantia de 1% (um por cento) do valor estimado
do objeto da contratação, conforme modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta
Lei 8.666/93. O documento que comprova a prestação desta garantia deverá compor os documentos de
habilitação da licitante.
XIII - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2)
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado em linguagem
clara, concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo às condições estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:
a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou pessoa
devidamente qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o licitante está concorrendo,
o Prazo de Execução dos Serviços, o Preço Global Estimado dos serviços em moeda corrente do
País, esclarecendo que os preços se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60
(sessenta) dias da data de entrega estabelecida no Edital;
b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que deu origem à
proposta, item por item e total geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a
homogeneidade das propostas, para efeito de classificação na fase de julgamento, que não poderão
ser alterados na planilha, sob pena de inabilitação e desclassificação do licitante;
c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento dos envelopes
de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação do prazo de execução dos serviços, que
será de 06 (seis) meses, contados a partir do 5º (quinto) dia subsequente à assinatura do contrato;
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d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha de Orçamentária Anexo III, a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo conter todos os preços unitários para
todos os serviços nela constantes, já inclusos os impostos e Despesas Indiretas (B.D.I.);
e) O B.D.I. corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos serviços licitados,
devendo contemplar todas as despesas indiretas, assim como o lucro da empresa;
f) Os preços unitários ofertados deverão contemplar todos os custos básicos diretos, assim como
os encargos sociais e trabalhistas (L.S.T.);
g) A proposta deverá conter ainda
I - Cronograma de Desembolso Máximo Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro)
discriminado conforme Anexo V;
II - Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo VIII;
III - Composição dos Encargos Sociais adotados na proposta - Anexo IX.
h) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e totais da obra,
do subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a assinatura do técnico detentor
dos atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 deste edital, precedida do nome da empresa a
que interessarem, a menção explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida
pelo CREA/CAU;
i) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços correntes de
mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária;
j) A proposta comercial da licitante deverá conter DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA com os termos e condições deste Edital
XIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS
14.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de
Preços:
14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, imediatamente
após o término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora constante do Aviso de Licitação,
com a participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes dos
licitantes, estes, devidamente credenciados;
14.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um
único participará de cada sessão, assinando os documentos pertinentes. Nestas sessões as empresas
licitantes deverão ser representadas pelo Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou
Credenciados, estes, munidos das respectivas credenciais.
14.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à habilitação dos
licitantes, cujos documentos serão rubricados pela Comissão e pelos representantes dos licitantes
presentes à sessão.
14.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com
as exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das empresas licitantes.
14.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.
14.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de Licitação procederá a
abertura dos Envelopes de Número 1 - Documentação de Habilitação, rubricando os documentos contidos
no seu interior e passando para que os representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e
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produzam as observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que será
lavrada pelo Secretário da Comissão e assinada por todos os representantes legais dos licitantes e
membros da Comissão Permanente de Licitação.
14.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de Habilitação na sessão,
a Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o resultado da Habilitação na mesma sessão,
devolvendo os envelopes de número 2 (dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes
porventura inabilitados, dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 2 (dois) Proposta de Preços daqueles habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e que haja
desistência expressa em não fazê-lo, por todos aqueles licitantes inabilitados, constando na respectiva
ata da sessão.
14.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma sessão, numa segunda
sessão, cuja data será marcada pela Comissão Permanente de Licitação, e após divulgado o resultado da
habilitação, os envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência
expressa, por escrito através de correspondência ou na ata da reunião, ou após o julgamento dos recursos
interpostos, serão abertos os envelopes número 2 (dois) - Proposta de Preços, sendo lavrada Ata
Circunstanciada, assinada pelos representantes legais dos licitantes e pela Comissão Permanente de
Licitação, que marcará data para divulgação do resultado final.
XV - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
15.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão verificadas quanto a
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da forma
seguinte:
a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total, de forma
adequada a bater com o valor global que será mantido;
b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto, de forma adequada a bater
com o valor global que será mantido;
c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-se a soma, de
forma adequada a bater com o valor global que será mantido;
d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Boa Nova-Ba em
conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o
valor da Proposta de Preços do licitante. Caso este não aceite as correções procedidas, sua proposta
será rejeitada;
e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura Municipal de Boa NovaBA, necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo
borrões, emendas ou rasuras, sob pena de serem inabilitadas e desclassificadas;
f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis e
aquelas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;
g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
h) Não se admitirá proposta que apresente preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que este ato convocatório não estabeleça limites mínimos;
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i) É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, suspendendo os trabalhos pelo período que entender necessário, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;
j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se fizerem necessários nas
Propostas de Preços dos licitantes, procederá à classificação em ordem crescente dos preços
propostos e aceitáveis (do menor preço para o maior preço), julgando a vencedora a de MENOR
PREÇO GLOBAL, resultante do somatório do produto das quantidades fornecidas pelos respectivos
preços unitários ofertados;
15.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no parágrafo
segundo do artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, a classificação se fará,
obrigatoriamente, por SORTEIO, na mesma Sessão.
15.3 - Será desclassificada a proposta:
a) Que não atender às exigências deste Edital;
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexequível, entendendo-se como tal a que tiver valor
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração, ou
II - valor orçado pela administração.
c) Apresentar custo baseado em outra (s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redução sobre a
de menor valor;
d) Apresentar proposta alternativa.
e) Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Boa Nova-Ba;
f) Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente estabelecido pela Prefeitura
Municipal de Boa Nova-BA.
15.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem como as que
apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, incompatíveis com os preços de
mercado serão desclassificadas.
XVI - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
16.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta vencedora, as decisões
do(s) recursos interpostos, serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Boa NovaBA e no Diário Oficial do Município (http://www.boanova.ba.gov.br), para que se produzam os efeitos da
Lei quanto à publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação, passando a valer para
todos os efeitos a partir da data da publicação.
16.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de Licitação, cabem os
recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Boa
Nova-Ba.
16.4 - A Prefeitura Municipal de Boa Nova-Ba adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em
sua essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor Preço Global, nas condições ali
estipuladas.
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16.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto neste no item 16.7.1 deste Edital, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e
suas ulteriores alterações.
16.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos
previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
16.7 - A Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA se reserva o direito de revogar o procedimento licitatório e
rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-la por
ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
16.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento
de Licitações e Contratos para prestar a Garantia estipulada no item 16.8 deste Edital e assinatura
do instrumento contratual
16.8 - Para assinar o contrato, através de elemento qualificado, deverá o licitante vencedor prestar
garantia de 5,0 % (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à
contratação. A caução será prestada em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, no seu
artigo 56, parágrafo primeiro, incisos I, II e III, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94.
XVII - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS
17.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que será mensal
estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na medição os serviços executados
ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários constante da Proposta
de Preços aprovada.
17.2 - A Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA pagará à contratada, pelos serviços efetivamente
executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e
atualização financeira e a ocorrência de imprevistos. Em havendo adiantamento de recursos, por
interesse público, este deverá ser respaldado na sua integralidade por carta de fiança bancária.
17.3 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, quando deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e
faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Prefeitura Municipal de
Boa Nova-BA.
17.3.1 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 15% (quinze
por cento) dos serviços objeto do contrato, obedecendo-se os prazos do Anexo V deste Edital.
17.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data
prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção
Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº
1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.

Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77) 3433-2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZY3QJY4RTK0MZC1NEU5OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
14 - Ano XVIII - Nº 2930

Boa Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52
17.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (contado somente depois de decorrido o prazo
estipulado nos itens 17.3 e 17.3.1 deste Edital), serão devidos além da atualização monetária estipulada
no item anterior, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor
do documento de cobrança pelo número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por
cento), sobre o montante do pagamento em atraso, está aplicada uma só vez em cada ocorrência.
17.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos descontos de 1% (um
por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número
de dias de antecipação.
17.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às exigências deste Edital
e seus Anexos e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação.
Após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, com base nesse Cronograma de
licitação será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira
existente na ocasião, devendo, porém, os serviços serem executados de acordo com o prazo especificado
no Edital, e suas eventuais prorrogações devidamente justificadas e aprovadas.
17.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos em relação às
datas estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da etapa correspondente, além de outras contidas na
minuta de contrato que integra o presente Edital.
17.9 - O prazo contratual para a execução dos serviços será de 10 (dez) meses, a contar da primeira ordem
de inícios dos serviços.
17.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na
forma prevista na legislação vigente.
17.11 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos
da seguinte dotação Orçamentária.
UNIDADE: 02.10.00 - Secretaria Municipal de Educação
Projeto/atividade:1.011 - Const./Ampliação e Reforma das Unidades Escolares do Município
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00 - Obras e Instalações
Fontes de Recursos: 01 Receitas de Impostos e Transf. de Impostos – Educ. 25%/22 Transf. de Convênios
XVIII - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XIX - RESCISÃO
19.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
e as previstas na Lei nº 8666/93.
19.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o (a) CONTRATADO (A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração
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Pública cobrar eventuais prejuízos que este (a) der causa, além das multas previstas no instrumento
contratual
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
19.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
19.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido.
19.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei nº 8.666/93.
XX - DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus Anexos, decorrem as
obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
20.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os seus termos,
cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as garantias contidas na Lei Federal nº
8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de rescisão do contrato
decorrentes desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações e só poderão ocorrer com anuência da Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA.
20.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente previstas na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas as quantidades
fornecidas, sob pena de inabilitação e desclassificação do processo licitatório.
20.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado deverá apresentar
através de composição de preço unitário, preço para os respectivos serviços, para aprovação e
homologação da Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA, antes da sua execução, que deverá ser fruto de
aditivo contratual, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
20.8 - Condições para recebimento dos serviços:
20. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos
Artigos 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.
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20. 9 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação.
20.10 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a Administração,
se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
20.11 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Poções-BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
20.12 - Das sessões públicas de processamento da Licitação serão lavradas atas circunstanciadas, a serem
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
20.13 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria
ata.
20.14 - Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão
rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes que desejarem.
20.15 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município
20.16 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário
Oficial do Município.
20.17 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição
para retirada na Divisão de Licitações e Contratos, Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000, centro,
na cidade de Boa Nova, Bahia.
20.18 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08h00min às 12h00min), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Boa Nova-BA,
localizado na Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia, à Comissão Permanente
de Licitação. Não serão aceitos pedidos encaminhados por fac-símile, e-mail ou qualquer outro meio
eletrônico.
20.19 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão Permanente de
Licitação, com observância da legislação em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 com suas ulteriores
alterações e demais normas e redações aplicáveis.
XXI - FORO
21.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.

BOA NOVA - BA, 04 de Agosto de 2022.
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________________________________
Marisnaldo da Rocha Silva
Presidente da CPL

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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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA
NOVA-BA
..............................................................
O MUNICÍPIO DE BOA NOVA, Estado de Bahia, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
administrativa na Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45585-000 Boa Nova – Ba, inscrito no CNPJ
13.894.894/0001-52, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Adonias da Rocha Pires de
Almeida, brasileiro, portador do da cédula de identidade nº 00.959.551-19 emitida por SSP/BA e CPF nº
107.214.875-72, residente e domiciliado na Av. Padre Vicente Santiname, nº 03, Bairro Dioclécio Coelho
da Silva, Município de Boa Nova–Bahia aqui denominada CONTRATANTE e a empresa
................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº ............................, com
endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a) Sr.(a)
............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de
identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na
.................................., aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital Tomada de Preços nº
002/2022, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto da presente contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa
especializada em construção civil para execução das obras de engenharia na construção da Nova Escola
Adroaldo Cerqueira de Moraes na Região da Vazante, Zona Rural deste Município de Boa Nova-BA,
conforme Edital Tomada de Preços nº 002/2022, que o integra independentemente de transcrição, e à
Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações ulteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ ..........................
(..................................................................), resultante da multiplicação das quantidades efetivamente
executadas pelos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária de Preços da CONTRATADA,
objeto do Edital Tomada de Preços nº 002/2022
3.2 - O prazo de pagamento será de até 08 (oito) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos
documentos de medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas,
obedecendo ao Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V.
3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o certificado de
inscrição da obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e junto ao CREA - Conselho
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Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU,
além da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
3.2.2 - A primeira medição deverá ser realizada após tiverem sido executados no mínimo 15%
(quinze por cento) dos serviços objeto deste contrato.
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de um ano da data
prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Custo da Construção
Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº
1.054, de 07 de fevereiro de 1994, alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994.
3.2 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela CONTRATADA à
CONTRATANTE descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1 - O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato é de 10 (dez) meses, a contar da assinatura
deste contrato;
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na
forma prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores alterações.
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2022, com base no
inciso II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.2 - As despesas com a contratação para a execução da obra correrão à conta dos recursos oriundos da
seguinte dotação Orçamentária:
Órgão: ..........................................
Unidade: ..........................................
Classificação Econômica: ..........................................
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:
6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os
representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à
CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas
inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA. A qualquer substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o
fato por escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando
a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
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6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste
Contrato, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização
da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final;
6.1.6 - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 desta Lei Federal nº 8.666/93.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, às obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a
execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo,
que no caso segue as regras da Portaria Nº 060/2022 de 16/07/2022, sendo o Sr. Iago Moraes Britto,
matricula 5158, responsável por acompanhamento e fiscalização de todos os contratos de obras e
serviços de engenharia.
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e desimpedida as áreas onde serão
realizados os serviços, objeto deste contrato;
6.3 - DAS MULTAS
6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização
pela CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula RESCISÃO deste Contrato e disposto no
parágrafo 1º do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as
seguintes multas:
6.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
em até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes
da Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso,
acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades
constantes da Ordem de Serviços determinada pela CONTRATANTE;
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o valor total ou parcial
da obrigação não cumprida;
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6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro pagamento que fizer à
CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo igualmente a caução prevista neste
Contrato, pelas citadas obrigações;
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de
eventuais perdas e/ou danos que dos seus atos venham acarretar ao CONTRATANTE;
6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
6.4.1 - O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado em fiel
observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”, a ser
assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO ao
CONTRATANTE da conclusão do citado objeto contratual;
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de
Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir as falhas apontadas no termo acima
mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a
comunicação da conclusão;
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem acima, a
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades
previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas ulteriores alterações;
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório,
se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes, limitandose ao prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e
parágrafo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento
Definitivo”;
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão Negativa de
Débito - CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do comprovante de regularidade junto ao
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de
ordem administrativa a solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura
existam em poder da CONTRATANTE;
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os itens acima
(Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) não serem, respectivamente,
lavradas ou procedidas dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que
comunicados ao CONTRATANTE, pelo CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos
respectivos prazos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
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7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações,
projetos ou A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, observadas, para tanto, às
disposições da Seção V, Capitulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
§ 1º - Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A) às
penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da
Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além das multas previstas
no item 6.3 deste contrato.
§ 2º - Conforme o Art. 77 da Lei nº 8.666/93, a rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
conclusão das obras, nos prazos estipulados;
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras;
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do CONTRATADO
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar, a seu exclusivo juízo,
necessárias de forma a permitir a conclusão das obras, sem prejuízo à Administração;
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para a CONTRATADA,
as consequências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras
sanções previstas na citada Lei.
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:

Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77) 3433-2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZY3QJY4RTK0MZC1NEU5OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
23 - Ano XVIII - Nº 2930

Boa Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52
7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos
itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 8.666/93 de 21/06/93;
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será ressarcido a este dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
1. Devolução da Garantia.
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, bem como dos
materiais colocados na obra;
3. Pagamento do custo de desmobilização;
7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS
8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados
ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em
garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE.
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela.
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato,
quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à
CONTRATADA.
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus Anexos e a
Proposta de Preços da CONTRATADA.
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por escrito,
correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das partes CONTRATANTES.
IX - CLÁUSULA NONA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Poções-BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

BOA NOVA, XX de XXXXXXXXX de 2022.
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CONTRATANTE:

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

Nome:
RG:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO II
MODELO DE CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA-BA
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
Objeto: Prestação de Serviços na executar as obras de engenharia pertinentes contratação, sob o regime
de empreitada por preço global, de empresa especializada em construção civil para execução das obras
de engenharia na construção da Nova Escola Adroaldo Cerqueira de Moraes na Região da Vazante, Zona
Rural deste Município de Boa Nova-BA, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital.
Prezados Senhores,

Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, propomos executar, sob
nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços pelo total de R$ ______________
(____________________________________________________), dentro do prazo de 06 (seis) meses.
Eu, ................................................................... abaixo assinado, representante da empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento do Edital e seus
Anexos e de todas as condições referente à prestação dos serviços objeto da Tomada de Preços nº
002/2022, e assim sendo, concordo com todos os termos impostos, me comprometo a prestar os serviços
fielmente conforme valores propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste
preço inclusos todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação,
tais como: Impostos, Tributos, Encargos e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e
demais despesas inerentes.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da
proposta
____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Declaramos sob as penas da lei, que estamos caracterizados como Microempresa ou empresa de pequeno
Porte, conforme o definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77) 3433-2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZY3QJY4RTK0MZC1NEU5OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
29 - Ano XVIII - Nº 2930

Boa Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VI
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........
como meu mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar todos os atos necessários
relativos ao procedimento licitatório, concernente a Tomada de Preços, na forma do Edital de Tomada de
Preços nº 002/2022.
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

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

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO VIII
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DO B.D.I.
DISCRIMINAÇÃO
1- DESPESAS INDIRETAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
a) I.S.S.
b) PIS
c) COFINS
e) Outras
2- ADMINISTRAÇÃO
a) Pessoal e reflexos (detalhar);
b) Aluguéis;
c) Móveis e utensílios;
d) Veículo;
e) Limpeza e conservação;
f) Máquinas de escritório;
g) Equipamentos e material administrativo;
h) Material de expediente;
i) Equipamentos de segurança;
j) Manutenção e utilização das instalações de apoio;
k) Veículos de socorro;
l) Outras despesas (detalhar).
3- OUTRAS DESPESAS LEGAIS
a) Licenças;
b) Emolumentos;
c) Taxas;
d) Outros tributos.
4- OUTRAS DESPESAS
a) Consultorias;
b) Honorários;
c) Outros (a detalhar).
5- DESPESAS FINANCEIRAS
a) Caução;
b) Capital de giro.
6- BENEFÍCIO
a) Lucro de empresa
TOTAL:

TAXA
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO IX
MODELO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS
DISCRIMINAÇÃO

TAXA EM
PORCENTAGEM

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A 01 Instituto nacional de Seguridade Social - INSS
A 02 Fundo de Garantia por tempo de serviço - FGTS
A 03 Salário - Educação
A 04 Serviço Social da Indústria - SESI
A 05 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
A 06 Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa - SEBRAE
A 07 Instituto Nac. Colonização e Reforma Agrária-INCRA
A 08 Seguro Contra os riscos de Acidentes do Trabalho
SUBTOTAL - GRUPO A
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE SOFREM INCIDÊNCIA GLOBAL
DE A
B 01 Descanso Remunerado aos Domingos
B 02 Descanso Remunerado em Feriados
B 03 Descanso Remunerado em Férias Anuais
B 04 Licença Paternidade Remunerada
B 05 Auxílio Enfermidade
B 06 Décimo Terceiro Salário
B 07 Adicional de 1/3 nas Férias Anuais
B 08 Auxílio Enfermidade e/ou Faltas
SUB TOTAL - GRUPO B
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO SOFREM INCIDÊNCIA DE
A
C 01 Aviso Prévio
C 02 Indenização por Dispensa sem justa Causa
C 03 Adicional p Aviso Indenizado
C 04 Indenização Adicional
SUB TOTAL - GRUPO C
GRUPO D - TAXA DE REINCIDÊNCIA
D 01 Reincidência Global do Grupo A sobre o Grupo B
SUB TOTAL - GRUPO D
TOTAL GERAL
Obs. As licitantes poderão acrescentar outros encargos que julgarem pertinentes.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NOS QUADROS DE DIRIGENTES
DA ENTIDADE

Eu,
___________________________________,
representante
legal
da
empresa
_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, Declaro, sob as
penas da lei, que Inexistem Servidores Públicos Municipais, Estaduais ou Federais nos quadros de
Dirigentes e/ou Servidores desta entidade.

____________________________, _____de __________________ de _______

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
ANEXO XI
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANTAS, ETC.
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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
(SICAF) ou decorrentes do descumprimento de obrigações pactuadas nas Atas de Registro de
Preços ou nos contratos, previstos nos Art. 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.
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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;
§ 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
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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;
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;
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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-transportes, vale-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
superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a contratação poderá,
mediante ato motivado, deixar de aplicar a multa.
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§ 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:
a) seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de:
1 - atraso na execução do objeto;
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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.
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

Praça da Bandeira, 08, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77) 3433-2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZY3QJY4RTK0MZC1NEU5OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
4 de Agosto de 2022
41 - Ano XVIII - Nº 2930

Boa Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52
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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
CEIS/CNEP, deverão ser registradas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua
publicação no Diário Oficial do Município.
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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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DATA BASE: NOV/2021 BDI: 24,23%

ITEM

CÓDIGO

1.0
1.1
1.2

74209/001
99059

2.0
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
3.0
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
4.0
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
5.0
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4

93358
73733
95240
97086
94971
9277
92775
74157/001
93358
73733
95240
97086
94971
9277
74157/001

92419
94971
101964
9277
92775
74157/002

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo
SINAPI Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

UND. QUANT.

4,00
185,61

274,78
341,36 1.365,44
11.390,82
49,40
61,37
Subtotal item 1.0 12.756,25

m³
m²
m²
m²
m³
kg
kg
m³

1,68
5,48
6,75
16,35
2,12
70,28
26,01
2,12

56,37
3,46
17,53
133,63
469,24
18,02
20,82
65,40

m³
m²
m²
m²
m³
kg
m³

17,12
11,41
8,13
5,55
1,91
54,00
1,91

56,37
70,03
3,46
4,30
17,53
21,78
133,63
166,01
469,24
582,94
18,02
22,39
65,40
81,25
Subtotal item 2.0

11.480,33

20,85
1,98
7,20
92,28
32,14
1,98

83,27
103,45
469,24
582,94
158,20
196,53
18,02
22,39
20,82
25,86
65,40
81,25
Subtotal item 3.0

2.156,86
1.154,21
1.415,03
2.065,80
831,29
160,87
7.784,06

m²
m²

219,00
23,80

49,88
218,00

13.570,54

m
m

10,20
7,20

54,85
68,14
695,03
53,65
66,65
479,88
Subtotal item 4.0 21.190,99

un
m²
un

5,00
2,10
4,00

387,89
485,36
117,16

m²

9,00

200,38
248,93 2.240,39
Subtotal item 5.0 6.498,18

m²
m²
m²
m²

438,00
97,50
340,50
97,50

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA COBERTURA
Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma m³
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/
m³
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
m²
kg
Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2)
kg
Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2)
Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive
m³

103322
102362

SINAPI
SINAPI

93182
93194

SINAPI
SINAPI

90822
7734
91305
36896

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADERIA E VIDRO
SINAPI Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
ORSE Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, quatro
SINAPI Fechadura de embutir para portas internas, completa,
JANELAS DE ALUMINIO
SINAPI Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso

87905
87777
87777
87273

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

VALOR
TOTAL
(R$)

m²
m²

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
VIGAS BALDRAME E "PESCOÇO" DOS PILARES
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha
Regularização e compactação do fundo de valas
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/
Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) Armação aço CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 6.0mm (1/2) Lançamento e adensamento de concreto em fundações
SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES
Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha
Regularização e compactação do fundo de sapatas
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/
Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas
Lançamento e adensamento de concreto em fundações

PAREDES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical
Alambrado estruturado por tubos de aco galvanizado,
VERGAS E CONTRAVERGAS
Verga pré-moldada
Contraverga pré-moldada

VALOR VALOR
UNIT. COM BDI
(R$)
(R$)

70,03
4,30
21,78
166,01
582,94
22,39
25,86
81,25

61,97
270,82

481,88
602,96
145,55

8,85
10,99
24,46
30,39
24,46
30,39
56,10
69,69
Subtotal item 6.0

117,65
23,56
147,00
2.714,24
1.235,83
1.573,31
672,74
172,24
1.198,89
49,04
177,05
921,35
1.113,41
1.208,86
155,18

6.445,55

2.409,38
1.266,22
582,19

4.815,53
2.962,70
10.346,66

6.795,07
24.919,95

7.0
7.1
7.2
7.3

87620
87251
98695

PISO INTERNO
SINAPI Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo
SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada
SINAPI Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm

m²
m²
m

185,61
185,00
11,20

26,84
33,34
4.981,77
10.863,85
47,27
58,72
63,56
78,96
711,87
Subtotal item 7.0 16.557,49

8.0
8.1
8.2
8.3

92541
11492
94201

SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para
ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x
SINAPI Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com

m²
m²
m²

110,40
175,24
110,40

97,95
57,92
41,80
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Subtotal item 8.0 28.037,62
9.0
9.1
9.2
10.0
10.1
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
10.1.9

88485
88489

PINTURAS E ACABAMENTOS
SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.
SINAPI Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

m²
m²

340,50
340,50

2,39
2,97
1.010,98
12,67
15,74
5.359,45
Subtotal item 9.0 6.370,43

m
m
m
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

24,10
2,70
0,18
4,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00

15,91
10,11
20,09
4,61
8,61
0,48
1,00
5,76
17,14
13,11
2,56
3,48
4,45
9,01
2,31
6,44
26,24
2,43
11,17
12,42
15,29

un
un
un
un
un
un
un

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

68,07
97,40
71,58
2,59
6,96
20,43

84,56
169,13
121,00
242,00
88,92
177,85
3,22
6,44
8,65
17,29
25,38
25,38
1.049,52 1.303,82 1.303,82
Subtotal item 10.0 2.733,66

89356
89449
02326/ORSE
89617
01153/ORSE
01440/ORSE
01438/ORSE
89410
94679
89504
00000813
00003515
00003524
00003497
00003496
86884
86886
00006140
02305/ORSE
93054
07547/ORSE

SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
ORSE

10.2
10.2.1
89985
10.2.2
94497
10.2.3
89987
10.2.4
89538
10.2.5
89596
10.2.6 00100/ORSE
10.2.7
00037105

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm - fornecimento e instalação.
Tubo, PVC, soldável, DN 50mm - fornecimento e instalação.
Tubo PVC rigido roscavel D= 1 1/2"
Te, PVC, soldável, DN 25mm - fornecimento e instalação.
Luva de PVC rígido soldável, marrom, D= 50mm
Luva PVC rigido soldavel, marrom, D= 25mm
Luva PVC rígido soldável e com rosca, marrom, D =
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em
Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em
Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 25 mm,
Joelho PVC, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 20 mm x
Joelho PVC, soldável, com bucha de latão, 90 graus, 25 mm x
Joelho de redução, PVC, roscavel com bucha de latão, 90
Joelho de redução, PVC, roscavel, 90 graus, 3/4" x 1/2", para
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento
Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm - fornecimento e
Bolsa de ligação em PVC flexível para vaso sanitário 1.1/2 "
Tubo de ligação 38mm em PVC para vaso sanitário,
Conector em bronze/latão, DN 22 mm x 3/4", sem anel de
Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca 3/4"
REGISTROS E OUTROS
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC,
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC,
Adaptador longo, PVC rigido soldavel, c/ flanges livres p/ caixa
Caixa d'água fibra de vidro para 1000 litros, com tampa

11.0
11.1
11.2
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16

89508
89509
89516
01671/ORSE
00010765
00001965
95694
00020144
00000819
00011655
89709
86882
73795/002
04883/ORSE
03352/ORSE

SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE
ORSE

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E VENTILAÇÃO
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 40 mm, fornecido e
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e
Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 40 mm, junta
Joelho 90 graus em PVC rígido c/ anéis, para esgoto
Curva PVC longa 45 graus, DN 50 mm, para esgoto predial
Curva PVC longa 45 graus, DN 100 mm, para esgoto predial
Curva 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta
Junção simples, PVC serie R, DN 100 x 100 mm, para esgoto
Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 50 x 40 mm,
Te sanitário, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto
Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x100x 52x 40mm,
Sifão para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC13,
Válvula de retenção vertical ø 25mm (1") p/ lavátorio Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m
Caixa sifonada em pvc, quadrada, com tampa cega, 150 x 150

m
m
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00

13,15
16,34
17,83
22,15
5,32
6,61
7,40
9,19
6,15
7,64
24,35
30,25
38,96
48,40
32,00
39,75
1,98
2,46
8,32
10,34
6,28
7,80
12,11
15,04
59,80
74,29
438,72
545,02
21,82
27,11
Subtotal item 11.0

12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

01524/ORSE
01525/ORSE
01527/ORSE
89731
01671/ORSE
89728
89748
00010765
00001965
89726
89732
89746
01272/ORSE
01270/ORSE
01598/ORSE
01583/ORSE
00011655
00007097
01609/ORSE
11334/ORSE
04883/ORSE

ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE
ORSE

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Tubo PVC rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, D=
Tubo PVC rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, D=
Tubo PVC rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, D=
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50
Joelho de 90° em PVC rígido c/ anéis, para esgoto secundário,
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN
Curva PVC longa 45 graus, DN 50 mm, para esgoto predial
Curva PVC longa 45 graus, DN 100 mm, para esgoto predial
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100
Junção simples PVC rigido p/ esgoto primario, diam =100 x
Junção simples PVC rigido p/ esgoto primario, diam =100 x
Bucha de redução longa, em PVC rígido soldável, para esgoto
Redução excentrica em PVC rígido soldável, para esgoto
Te sanitário, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto
Te sanitário, PVC, DN 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto
Tê 90° em PVC rígido soldável, para esgoto secundário, diâm
Caixa de gordura 0,60 x 0,60 x 0,60m
Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m

m
m
m
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

3,30
1,65
18,24
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00

10,49
14,56
26,29
7,42
7,40
7,44
23,62
6,15
24,35
5,20
7,76
16,11
12,30
9,25
5,68
17,05
8,32
15,01
8,04
438,72
438,72

10.1.10
10.1.11
10.1.12
10.1.13
10.1.14
10.1.15
10.1.16
10.1.17
10.1.18
10.1.19
10.1.20
10.1.21
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19,76
12,56
24,96
5,73
10,70
0,60
1,24
7,16
21,29
16,29
3,18
4,32
5,53
11,19
2,87
8,00
32,60
3,02
13,88
15,43
18,99

13,03
18,09
32,66
9,22
9,19
9,24
29,34
7,64
30,25
6,46
9,64
20,01
15,28
11,49
7,06
21,18
10,34
18,65
9,99
545,02
545,02

476,34
33,91
4,49
22,91
10,70
0,60
1,24
42,93
21,29
16,29
3,18
4,32
5,53
22,39
2,87
8,00
32,60
3,02
13,88
46,29
18,99

16,34
22,15
6,61
9,19
7,64
30,25
96,80
39,75
4,92
20,67
15,60
15,04
74,29
545,02
54,21
958,50
43,00
29,85
595,72
9,22
18,39
18,49
29,34
7,64
30,25
6,46
9,64
40,03
30,56
11,49
14,11
42,36
20,67
37,29
19,98
545,02
1.090,04
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12.21 03348/ORSE
12.22
89709
Subtotal item 12.0
13.0
13.1
86888
13.2
93396
13.3
86889
13.4
86935
13.5
86911
13.6
95544
13.7
95547
13.8
377
14.0
14.1
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.1.6
14.1.7
14.1.8
14.1.9
14.1.10
14.1.11
14.1.12
14.1.13
14.1.14
14.1.15
14.1.16
14.1.17

00039210
00039212
00039208
00039176
00039178
00039174
00004892
91940
91943
91937
12134/ORSE
91911
00769/ORSE
91882
00002638
00002644
00002636

14.2
14.2.1
00020111
14.3
14.3.1
91925
14.3.2
91926
14.3.3
91928
14.5
14.5.1
92001
14.5.2
00038091
14.5.3
00038092
14.5.4
00038093
14.5.5
00038096
14.5.6
91952
14.5.7
91958
14.5.8
C2493
14.6
14.6.1 03599/ORSE
14.6.2 03675/ORSE
14.6.3 74130/002
14.7
14.7.1
91856
14.7.2
91854
14.7.3
91870
14.7.4
91871
14.8
14.8.1
00012266
14.8.2 04662/ORSE
14.9
14.9.1
00001050
14.9.2
00001049
14.9.3
98111
14.9.4
00000420
14.9.5
00003379
14.9.6
00003398
14.9.7
00000430
14.9.8
00005044
14.10
14.10.2 04198/ORSE
14.11
14.11.1 02527/ORSE
15.0
15.1

74106/001

ORSE
ORSE

Caixa sifonada completa em PVC, c/grelha e porta grelha, 100
Ralo sifonado PVC, quadrado, d = 100 x100x 52x 40mm,

un
un

2,00
2,00

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca –
Bancada granito cinza polido 0,50 x 0,60m, incl. cuba de
Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo
Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
Assento sanitario de plastico, tipo convencional

un
un
un
un
un
un
un
un

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
6,00
5,00
11,00
11,00
3,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00

0,66
1,31
0,36
0,88
1,49
0,67
28,88
10,77
13,59
7,70
1,30
1,60
42,38
5,67
1,16
2,97
0,93

0,82
1,63
0,45
1,09
1,85
0,83
35,88
13,38
16,88
9,57
1,61
1,99
52,65
7,04
1,44
3,69
1,16

0,82
3,25
0,45
1,09
3,70
0,83
35,88
80,28
84,41
105,22
17,76
5,96
52,65
7,04
2,88
7,38
1,16

un

1,00

8,28

10,29

10,29

m
m
m

147,35
112,00
60,00

2,34
2,47
3,90

2,91
3,07
4,84

428,34
343,67
290,70

und
und
und
und
und
und
und
und

10,00
2,00
10,00
2,00
8,00
7,00
1,00
14,00

22,82
1,98
1,87
1,94
4,50
13,79
25,41
9,42

28,35
2,46
2,32
2,41
5,59
17,13
31,57
11,70

283,49
4,92
23,23
4,82
44,72
119,92
31,57
163,83

und
und
und

5,00
1,00
1,00

5,31
6,30
19,14

6,60
7,83
23,78

32,98
7,83
23,78

m
m
m
m

79,00
112,25
1,00
1,00

8,18
6,53
7,51
8,66

10,16
8,11
9,33
10,76

802,80
910,60
9,33
10,76

und
und

16,00
16,00

37,60
7,80

46,71
9,69

747,37
155,04

und
und
und
und
und
und
und
und

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,35
6,40
19,69
19,89
30,50
3,77
5,30
539,55

4,16
7,95
24,46
24,71
37,89
4,68
6,58
670,28

4,16
7,95
24,46
24,71
37,89
4,68
6,58
670,28

und

1,00

330,00

409,96

409,96

und

1,00

161,16
200,21
200,21
Subtotal item 14.0 6.251,65

m²

18,57

9,18
11,40
Subtotal item 15.0

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SEINFR
A
ORSE
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
ORSE
ORSE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS
Arruela em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto
Arruela em alumínio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto
Arruela em alumínio, com rosca, de 1/2", para eletroduto
Bucha em alumínio, com rosca, de 1", para eletroduto
Bucha em alumínio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto
Bucha em alumínio, com rosca, de 1/2", para eletroduto
Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 3"
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e
Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 "
Curva 90 graus, longa, de pvc rígido roscável, de 1/2", para
Curva 90° ferro galvanizado d=1 1/2"
Luva em pvc rígido roscável, de 1/2", para eletroduto
Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro
Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro
Luva para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro
ACESSÓRIOS USO GERAL
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19
CABO UNIPOLAR (COBRE)
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv,
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v,
DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo
Placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores
Placa de 1 posto 4" x 2", para instalação de tomadas e
Placa de 2 posto 4" x 2", para instalação de tomadas e
Placa de 2 posto 4" x 4", para instalação de tomadas e
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250v, sem suporte e sem
Interruptor simples (2 módulo), 10A/250v, sem suporte e sem
Tomada universal 2P+T 10A 250V
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de
Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de
Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para
LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS
Luminária spot de sobrepor em alumínio com aleta plástica
Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta
MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO
Cabeçote para entrada de linha de alimentação para
Cabeçote para entrada de linha de alimentação para
Caixa de inspeção para aterramento 250x250x400mm
Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diâmetro para
Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72*
Parafuso m16 em aço galvanizado, comprimento = 125 mm,
Poste de concreto circular, H = 6 m (NBR 8451)
QUADRO DE MEDIÇÃO - CEB
Quadro de medição bifásco em Noril c/lente para leitura
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/ até 12

IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta

15,72
6,28

19,53
7,80

39,06
15,60
2.694,57

350,41
435,31
870,63
434,27
539,49
539,49
471,81
586,13
586,13
175,46
217,97
217,97
37,49
46,57
46,57
23,06
28,65
57,29
49,84
61,92
61,92
25,00
31,06
62,12
Subtotal item 13.0 2.442,13
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VALOR TOTAL (R$) 150.887,59

Iago Moraes Britto
Eng. Civil / CREABA 0517699036
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PRFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADROALDO CERQUEIRA DE MORAES

Planejamento - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR (R$)

% ITEM

1

100%

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

12.756,25

8,45%

2

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES

11.480,33

7,61%

3

SUPERESTRUTURA

7.784,06

5,16%

2

3

4

12.756,25
100%
11.480,33

4

5

PAREDES

21.190,99

ESQUADRIAS

6.498,18

14,04%

50,00%

50%

3.892,03

3.892,03
70%

30%

14.833,69

6.357,30

4,31%

100,00%
6.498,18

6

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

24.919,95

16,52%

7

PISO INTERNO

16.557,49

10,97%

8

SISTEMAS DE COBERTURA

28.037,62

18,58%

30%

40%

30%

7.475,99

9.967,98

7.475,99

50%

40%

10%

8.278,75

6.623,00

1.655,75

50%

50%
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14.018,81
9

PINTURAS E ACABAMENTOS

6.370,43

4,22%

10

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

2.733,66

1,81%

14.018,81
100%
6.370,43

11

12

13

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E VENTILAÇÃO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

958,50

2.694,57

2.442,13

0,64%

1,79%

10%

40%

273,37

1.093,46

10%

40%

95,85

383,40

50%
1.366,83
50%
479,25

10%

40%

50%

269,46

1.077,83

1.347,29

1,62%

100%
2.442,13

14

INTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.251,65

4,14%

15

IMPERMEABILIZAÇÃO

211,78

0,14%

10%

30%

60%

625,17

1.875,50

3.750,99

51.679,12

48.534,12

21.695,28

100%
211,78

VALORES TOTAIS

150.887,59

100,00%

28.979,06
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Poder Executivo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
ESTADO DA BAHIA
Av. Nossa Senhora da Boa Nova, nº 7 - Centro CEP 45.250-000
CNPJ 13.894.894/0001-52

MEMORIAL DESCRITIVO
ESCOLA ADROALDO CERQUEIRA DE MORAES

JUNHO 2022
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CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO
Construção da nova escola Adroaldo Cerqueira de Moraes

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A presente especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e específicas
que deverão ser obedecidas na realização da obra, determinando normas e processos que
devem ser utilizados para execução da Construção da nova Escola Adroaldo Cerqueira
de Moraes, na zona rural do Município de Boa Nova – BA.
SERVIÇOS PRELIMINARES
A placa deve ter formato quadrado, na proporção de 2 m (largura) por 2 m
(comprimento), totalizando 4,00 m².
A locação da obra deverá ser executada com rigor técnico, observando-se
atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação.
1.1 – MOVIMENTO DE TERRA
Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim
de resguardar as estruturas existentes no terreno, de possíveis danos causados por
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos
equipamentos que forem utilizados.
Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,20m
(largura) x 0,30m (profundidade).
Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e
selecionado, colhido da escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas
sucessivas de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente
compactados por meio mecânico, a fim de se evitar a posterior ocorrência de fendas,
trincas ou desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas.
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INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
As fundações serão superficiais e do tipo direta (profundidade menor do que
2,00m), executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a
fim de receber as paredes de alvenaria da edificação, a sapatas isoladas em concreto
armado, que terão por função principal transferir ao solo subjacente às cargas oriundas
da superestrutura.
As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado,
mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da
obra.
As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no
projeto e com um Fck de 25 MPa, que recepcionarão as paredes de alvenaria.
As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck de 25 MPa, nas
dimensões de 0,60 x 0,60m e 0,15m de altura, assentadas sobre solo que tenha
resistência à ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro,
com 3cm de espessura, nas quais também serão embutidos os “arranques” dos pilares,
formando o “pescoço” de cada pilar, e que serão preenchidos com concreto de
resistência de 25 MPa.
1.0 – SUPERESTRUTURA
• MATERIAIS COMPONENTES
- AÇO PARA CONCRETO ARMADO: Todo o aço empregado será do tipo
CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto
armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas
Brasileiras que regem o assunto
- CIMENTO: O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as
especificações e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR
5732/1991, e o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do
cimento na obra será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou
parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências ou idades.
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• FORMAS
As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as
deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e
umidade, sejam desprezíveis.
Garantir a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento.
A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor
passando por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento
uniforme.
Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa.
Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da emenda,
para limpeza da junta concretada.
As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações superiores a 5 mm, em
obediência ao que prescreve a NBR 6118/2007.
• ARMADURAS
As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do
tipo CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007.
Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada
dupla, sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR
6118/2007.
As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o
revestimento inibidor de corrosão.
É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas
com o revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo
material, em duas demãos, aplicadas a trincha.
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• PREPARO DO CONCRETO
O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às
condições de resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de
exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das
normas vigentes da ABNT.
• PILARES
Deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de 20
MPa.
• VIGAS
Também deverão ser executadas em obediência ao projeto estrutural, quanto a
dimensões, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terão resistência mínima à
compressão de 20 MPa.
• LAJE DE FORRO
A laje de forro será do tipo pré-moldada, inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura
total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100 Kgf/m² e Fck = 20 Mpa.

• VERGAS E CONTRAVERGAS
Todos os vãos de portas levarão vergas pré-moldadas com Fck= 20MPa, de
altura compatível com o vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro
de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverão ultrapassar em, pelo menos, 20
cm de cada lado do vão.
Todas as janelas levarão vergas e contravergas pré-moldadas com Fck= 20MPa,
de altura compatível com o vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o
diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverão ultrapassar em, pelo
menos, 20 cm de cada lado do vão.
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ALVENARIA
Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé),
executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima de 3%
(três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de
absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que
atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m).
A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal
hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura
desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão
ser aquelas constantes no projeto arquitetônico.
O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas
deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura
máxima, alisadas com ponta de colher.

ESQUADRIAS
Todas as portas de madeira serão em material semi-oco, do tipo prancheta,
próprias para pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e
alizares, também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de
acordo com o projeto. Fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, maçaneta do
tipo alavanca e dobradiças, em número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de
latão de 3 ½” x 3" x 2,4mm.
O portão de acesso será executado conforme especificações da planilha.
Tanto as portas, quanto o portão de acesso deverão ser pintados.
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De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas, tanto as de correr como
aquelas com mecanismo máxim-ar, deverão ser confeccionadas em caixilho de perfis de
alumínio anodizado na cor natural, série 25, ferragens também em alumínio, com vidro
de 4 mm, liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pinças, fixado com baguetes
de alumínio e vedação em tiras de borracha clorada na cor preta. A fixação dos contramarcos destas esquadrias será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos nas
alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada
contra–marco.
REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar
providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas
e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do
revestimento.
A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada
com particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão
estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas,
antes do início dos trabalhos.

• CHAPISCO
Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza
das superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira
fina, constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço
1:3.
• ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO – EMBOÇO E REBOCO
A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega
entre a alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se
primeiramente o agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os
aglomerantes (cal hidratada e cimento comum Portland) no traço 1: 4: 5, além da água
necessária para dar uma consistência plástica adequada.
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A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu
acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira.
Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos uniformes, com
parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade
de alinhamento da superfície revestida. No caso do reboco, o acabamento final será
executado com desempenadeira revestida com feltro.
• AZULEJO
Nos lugares determinados em projeto serão aplicados revestimento cerâmico de
acordo com especificações da planilha (consultar cor com fiscal da unidade), assentados
sobre emboço, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca,
sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificações do
fabricante. Os azulejos deverão ser assentados até a altura de 1,5m.
PISO INTERNO
• CONTRAPISO
Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o
contra piso, com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e
(ou) mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento
de todas as tubulações previstas nos projetos de instalações.
Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o
contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura
mínima de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas. Em
seguida será executada a regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia
média, e = 2 cm, no traço de 1: 4, com o mesmo caimento.
• PISO CERÂMICO
Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso conforme
especificação da planilha, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e
arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do contratante, assentado sobre
camada regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.
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• RODAPÉ
Nos ambientes será também colocado rodapé do mesmo tipo, com 7 cm de altura
e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do
piso.
COBERTURA
Na parte a ser ampliada a estrutura de apoio do telhado será composta de madeira
de lei, bem seca, isenta de brocas e sem nós que comprometam sua durabilidade e
resistência.
Serão empregadas telhas cerâmica do tipo colonial, de acordo com as medidas
da planta, procedência de primeira qualidade.

PINTURAS E ACABAMENTOS
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo
e principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias,
conforme a umidade relativa do ar.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos
sucessivas.
Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.
Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não
destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser
evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.
Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação.
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Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a
demão seguinte de tinta.
Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade
quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).
Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.
• PINTURA ACRÍLICA
As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin
Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre
selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.
Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e
depois pintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin
Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar.
• PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão
primeiramente

ser

regularizados,

emassados

e

robustamente

lixados,

para,

posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela
Fiscalização do contratante, caso estas não estejam previstas no projeto arquitetônico.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
O sistema hidráulico e sanitário deverá ser implantado conforme as normas da ABNT,

seguindo os padrões da edificação.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
O sistema elétrico está de acordo com as normas da ABNT, seguindo os padrões
da edificação.
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IMPERMEABILIZAÇÃO
Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicação de tinta
betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos.

SERVIÇO FINAL – LIMPEZA
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos
os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações
definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone).
Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os pisos
cerâmicos, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e
argamassa.

______________________
Iago Moraes Britto
Eng. Civil
CREA-BA: 0517699036
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