PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia

TOMADA DE PREÇO 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1514/2018
I – REGÊNCIA LEGAL: Regulamento de Licitações e Contratos.
II - MODALIDADE: Tomada de Preços
III – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01514/2018
IV - TIPO: Menor Preço Unitário
V – FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE MEDIÇÃO
VI – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 23 de janeiro de 2019 as
08:30 horas (Horário Local)
COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL
Recebi da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA – Comissão Permanente de Licitação, o Edital Nº 001/2019 – Tomada de
Preços , tipo - MENOR PREÇO UNITARIO , cuja realização (abertura da sessão), dar-se-á às 08:30 horas (Horário
Local), do dia 23 de janeiro de 2019, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA situado à Rua Edgard de
Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Objeto: Constitui objeto desta licitação e a contratação de empresa Prestadora de Serviços em Obras na área de Construção
de 02 (duas) praças sustentáveis com área verde (Bairro Novo Horizonte – Área onde está localizada a Igreja Santa
Catarina, Bairro Flamengo – Área onde está localizada a Igreja Nossa Senhora de Fátima) , equipamentos de eucalipto e
pavimentação em solo-cimento nos dois bairros do município de Barreiras/BA , descritos e especificados nos ANEXOS –
MODELO DE PROPOSTA e PLANILHAS DE PREÇOS deste edital.
RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________________________________
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________
CNPJ: _____________________________________________________________________________________________
TEL: _________________________________________________ FAX: ______________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________________________________
NOME PESSOA PARA CONTATO RESPONSÁVEL: ____________________________________________________
CPF:________________________
Local

de

de 2019.

Assinatura, e Carimbo do CNPJ.
RETIRADA DO EDITAL NA SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
A formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa deverá repassar este FORMULÁRIO/RECIBO,
devidamente preenchido, para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através do www.barreiras.ba.gov.br
licitações , com 24 horas antes da abertura dos envelopes, para que a Prefeitura Municipal de Barreiras / BA, Setor de
Licitação, possa comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais, aos licitantes cadastrados para esta LICITAÇÃO, e-mail. Não sendo este, requisito para
participação no presente certame. A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Barreiras /BA, Setor de
Licitação (Comissão Permanente de Licitação) a Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP
47.803.914, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer
informações adicionais.
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Edital de Licitação Tomada de Preço nº 001/2019
Processo Administrativo nº 01514/2018
Instrumento Convocatório
1. Preâmbulo ( art.40, caput).
1.1 – A Prefeitura Municipal de Barreiras do Estado da Bahia , e o Setor de
Licitações , através da Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria
nº 296/2018 , de 23 de julho de 2018, publicada no Mural da Prefeitura Municipal em
23 de julho de 2018, com a devida autorização expedida pelo Sr. João Barbosa de
Souza Sobrinho -Prefeito Municipal , em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21
de junho de 1993 , suas alterações e demais legislação aplicável , torna pública a
realização de licitação no dia 23 de Janeiro de 2019 às 08:30 horas ,na Sala da
Comissão Permanente de Licitação no Prédio Sede da Prefeitura Municipal , na
modalidade Tomada de Preço , objetivando a execução de obra descrita no item 2
deste edital, nas condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a
presente licitação do tipo Menor Preço , e em regime de Empreitada de Menor
Preço Unitário .
1.2 – O recebimento dos Envelopes A, contendo a Documentação de Habilitação e
Envelopes B , contendo a Proposta de Preço dar-se-á até às 08:30horas , do dia 23
de Janeiro de 2019 , no Setor de Protocolo, no endereço acima indicado.
1.3 – A abertura dos Envelopes A contendo a documentação de Habilitação dar-se-á
no mesmo local indicado no item I.I , às 08:30horas, do 23 de Janeiro de 2019 .
Havendo a concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os
proponentes , formalmente expressa pela assinatura da Declaração de Renúncia ,
renunciando à interposição de recursos da fase de habilitação , proceder-se-á , nesta
mesma data a abertura dos Envelopes B, contendo a Proposta de Preço , dos
proponentes habilitados.
2 - Objeto da Licitação: (art 40 , I)
2.1 – A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a
objetivando a contratação de empresa Prestadora de Serviços em Obras na área de
Construção de 02 (duas) praças sustentáveis com área verde (Bairro Novo Horizonte
– Área onde está localizada a Igreja Santa Catarina , Bairro Flamengo – Área onde
está localizada a Igreja Nossa Senhora de Fátima) , equipamentos de eucalipto e
pavimentação em solo-cimento nos dois bairros do município de Barreiras/BA , de
acordo com o memorial descritivo , especificações gerais , projeto básico e projeto
executivo, constantes no Anexo VII .
3- Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo: ( art.40 ,IV e V art. 32 , § 5°)
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3.1 – O presente edital , o projeto básico e o projeto executivo encontram-se à
disposição para verificação por parte dos interessados no Rua Edgard de Deus Pitta
nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914 Prédio Sede da Prefeitura
Municipal , na sala da Comissão Permanente de Licitações , até 22 de janeiro de
2019, de segunda a sexta feira das 08:00 as 12:00hs .
3.2 – Os interessados em adquirir o edital pelo site www.barreiras.ba.gov.br
licitacoes, os projetos básico e executivo, poderão fazê-lo mediante o solicitação por
escrito com no mínimo 48 quarenta e oito horas de antecedência a abertura dos
envelopes.
4 – Informações Técnicas Complementares ( art. 40 XVII).
4.1 – Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação
são complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um
documento e se omita em outro será considerado válido , considerando-se , sempre
os seguintes critérios:
a)em caso de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá
sempre o memorial descritivo;
b)todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contido e
outro deverão ser considerados;
c) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões , medidas
em escala, prevalecerão sempre as cotas dos desenhos;
4.2- Os materiais a serem utilizados na obra serão fornecidos pela Contratada , e
todos os custos de aquisição, transporte , armazenamento ou utilização deverão estar
incluídos nos preços unitários para os diferentes serviços.
4.3 – Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos e da melhor
qualidade , obedecer às especificações constantes no Memorial Descritivo e
aprovados pela Fiscalização do Secretaria Municipal de Meio Ambiente , através
do Engenheiro Marcus Vinicius dos Santos Penalber ,Engenheiro Civil , CREA BA
18160-D.
5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40, VI).
5.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que preencherem
as condições no presente edital.
5.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93.
5.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo a sanção prevista no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93
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5.4 - Não poderá participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os
profissionais e empresas enunciadas no inciso I,II, e III, do art.9° da Lei nº 8.666/93.
5.5 – Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.
6 – Forma de Apresentação
Credenciamento ( art. 40 ,VI).

dos Envelopes

“A”

e “ B”

e da

Carta de

6.1 – Os envelopes A e B , contendo , respectivamente , a documentação referente à
habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data , horário e local
indicado no preâmbulo deste edital,devidamente fechados , constando da face de
cada qual os seguintes dizeres :
NOME DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE
ENVELOPE A HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - _____/2019
DATA : _____ de ______ de 2019
HORARIO: 08:30hs
NOME DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE
ENVELOPE B PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS - ______/2019
DATA : _____de ______ de 2019
HORARIO: 08:30hs
NOME DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE
ENVELOPE C CREDENCIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS - ______/2019
DATA : ____de _______ de 2019
HORARIO: 08:30hs
6.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento licitatório , deverá formalizar uma carta de credenciamento ( modelo
constante no Anexo I) , acompanhada dos seguintes documentos ( CNPJ , Contrato
Social
,RG
E
CPF
dos
Sócios
)
a qual deverá ser entregue à Comissão de Licitação na data Abertura dos
envelopes A.
7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e art. 27)

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site:www.barreiras.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia

7.1 – O envelope A, contendo a documentação relativa a habilitação jurídica, técnica
, econômica-financeira e fiscal deverá conter:

7.1.1

– Para comprovação Jurídica ( Art , 28, 32 e 33)

a)Ato constitutiva, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrada em
se tratando de sociedade comerciais, e acompanhamento , no caso de sociedade
por ações , dos documentos de eleição de seus atuais administradores.
b)Inscrição do ato constitutivo , no caso de sociedade civil , acompanhada de prova
da diretoria em exercício .
c) Decreto de autorização , em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais.
d)Declaração do proponente de que não pesa contra se , declaração de
inidoneidade , expedida por órgão da Administração Publica de qualquer esfera
do Governo ( modelo constante no Anexo II).
e)Declaração de cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art 7º da
Constituição Federal ( modelo no Anexo IV).
f) Em caso de participação de empresa em consorcio , apresentar alem dos
documentos acima elencadas , declaração , de que se vencedor da licitação (
consórcio ) , promoverá . Antes da celebração do contrato , a constituição e o
registro do consórcio , mediante compromisso publico ou particular , subscrito
pelos consorciados. A declaração deverá conter a indicação da empresa
responsável pelo consórcio . Sendo o consórcio composto por empresas
brasileiras e estrangeiras a liderança caberá , obrigatoriamente , à empresa
brasileira.
g)Em caso de participação de empresa em consorcio , os documentos exigidos nas
alíneas “a” ,’b” , “c” e “d” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada
consociado . O documento exigido na alínea “f” deverá ser apresentado pela
empresa como responsável pelo consórcio.
h) Copia do Alvará de Funcionamento (Autenticado)
7.1.2 – Para comprovação de Regularidade Fiscais e Trabalhista : ( arts . 29 ,32 e
33).
a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em vigor;
b) - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio
ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto licitação;
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c) - Prova de regularidade para a Secretaria da Fazenda Estadual, mediante a
apresentação da ( Certidão Negativa de Débitos Tributários) do domicilio ou sede
do licitante , ou outra equivalente na forma da lei ;
d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débito – perante a Secretaria da Receita Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
e) - Prova de regularidade relativa ao Certificado de Regularidade do FGTS (CRF)
, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei;
f) - Prova de regularidades trabalhista – CNDT Certidão Nacional de Débitos
Trabalhista junto ao Tribunal Superior do Trabalho –TST.
g) – Prova de Regularidade junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da União)
i)

- Copia Autenticada em cartório e/ou na Comissão de Licitações, do RG e CPF
dos Sócios e demais documentos, com no mínimo dois dias de antecedência
ao certame.

7.1.3 – Para comprovação da Qualificação Técnica : (arts 30,32 e 33)
a) - Certidão de Registro no
CREA – Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura e Agronomia, regularidade do ano em curso de 2018, Os participantes
que forem sediados em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritos no CREA
do Estado de origem , deverão apresentar, obrigatoriamente , visto junto ao CREA
do Estado licitante ,por força do disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de
1966 , em consonância com a Resolução nº 265 , de 15 de dezembro de 1079 ,
do CONFEA.

b) - Comprovação de aptidão do proponente, mediante atestado(s) fornecido(s) , por
pessoa (s) jurídica(s) de direito público ou privado , de desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação com CAT registrada no CREA. Para comprovação de aptidão TécnicoProfissional, o licitante deverá possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da Proposta, Profissional de Nível Superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, reconhecido(s) pelo CREA,
detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente
registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT,
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expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) Profissional(is),
executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta,
Federal Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, certificando que o mesmo
executou serviços de pavimentação em blocos de concreto intertravado com no
mínimo 971,40 m2 e pavimentação em piso de concreto com no mínimo 1167,15
m2
c) – Comprovação de possuir os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente do licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato
escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação
futura, com firma reconhecida, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
d) – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá
na obra um ( ou quantos forem necessários para a execução do objeto)
Engenheiro Civil, co-responsável na gerência dos serviços , indicando o nome e o
numero de inscrição junto CREA , cujo nome deverá constar na Anotação de
Responsabilidade Técnica ( ART) relativa à obra objeto da presente licitação (
modelo constante no Anexo V_A ).
e)

– Declaração , assinada pelo representante legal do proponente , de que se
considerado adjudicatário do objeto da presente licitação , disporá de pessoal
técnico para a execução da obra , compostas por ( modelo constante no Anexo
V_B).

f)

– Declaração , assinada pelo responsável legal do proponente , de que, se
considerado adjudicatário do objeto da presente
licitação, disporá dos
equipamentos necessários à execução da obra, compostos por ( modelo
constante no Anexo V_C).

g) – Declaração , assinada pelo responsável legal do proponente , de que, recebeu
os documentos e tomou conhecimento de todas a informações e condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação . ( modelo
constante no Anexo VI).
h) - Em caso de participação de empresas em consorcio, os documentos exigidos na
alíneas “a” e “g” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada empresa
e os demais pela indicada como responsável pelo consórcio ( indicar esta redação
se aceita a participação das empresas consorciadas).
i) - Em caso de participação de empresa em consórcio admitir-se-á para efeito de
qualificação técnica , o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a
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comprovação das exigências contidas nas alíneas “b” ,“c” ,”d”, “e”, e “f” deste item
7.1.3.
j) Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal, que o Atestado de Visita Técnica,
foi feito com antecedência de no mínimo 05 (cinco) dias uteis anterior a sessão de
recebimentos dos envelopes, executado exclusivamente pelo(s) Engenheiro (s)
Responsável (is) Técnico(s) pela empresa, o (s) qual (is) deverá (ão) ser o(s)
detentor(es) das CAT (s) exigidas no subitem ( 7.1.3 - b ) bem como a
comprovação do vinculo com a licitante; que a empresa licitante visitou os locais
dos serviços, acompanhada de representante da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - Marcus Vinicius dos Santos Penalber , Engenheiro Civil - CREA
BA 18160-D; agendamento pelo telefone (77) 3614-7100.
7.1.4 –Para o comprovação da qualificação econômica financeira ( arts .31.32.e
33)
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do
proponente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, (registrado na Junta
Comercial) que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta. Os demonstrativos acima devem ser assinados por
profissional em situação regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade,
inclusive com aposição dos selos (DHP); e acompanhado da certidão de
regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade;
b) Certidão negativa de falência ou concordata e/ ou em recuperação judicial
expedida pelo cartório distribuidor da sede do proponente.
c) Em caso de participação de empresas em consórcio, o documento exigido na
alíneas “c” deste item 7.1.4, deverá ser apresentado por parte de cada
consorciado .
d) Em caso de participação de empresas em consórcio admitir-se-á para efeito de
qualificação econômica-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada,
na proporção de sua respectiva participação, para a comprovação das exigência
contidas nas alíneas “a” , “b”, e “d” deste item 7.1.4.
7.2 – A apresentação do Certificado de Registro Cadastral com validade da data de
abertura da licitação , substituirá a apresentação dos documentos referentes à
comprovação de Habilitação Jurídica , exceto os exigidos nas alíneas “d” e “ e” do
item 7.1.1 , e dos documentos enumerados no inciso I e II do art. 29 da Lei n°
8.666/93.
7.3
- Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
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competente ou por servidor na qualidade de membro da Comissão Permanente de
Licitação, mediante conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da
imprensa . ate 02 ( dois ) dias antes da abertura do certames.
7.4
– A não apresentação de documentos que para sua autenticidade, eficácia e
validade devem ser verificados on-line pela Administração via internet, deste que
atendidas as disposições constantes em atos normativos específicos , inviabilizará a
desabilitarão do proponente motivada na ausência de apresentação nas formas
previstas no item 7.3.

7.5

– Da garantia.
7.5.1
- O licitante optar por uma das modalidades de garantia abaixo
relacionada para garantir a sua proposta, conforme art. 56º da lei 8.666/92 :

I - caução em dinheiro; deposito conta caução Caixa Econômica Federal
apresentar a comprovação ate 22 de janeiro de 2019 , horários de expediente da
Prefeitura.
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária ou carta de credito irrevogável, emitidas por entidades
financeiras localizadas no Brasil ou estrangeiro, desde que aceitáveis pelo
contratante. A garantia terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias contados do
fim do prazo de validade da proposta.
7.5.2- a garantia apresentada pelo licitante desclassificadas será liberada no
prazo máximo ate 03 ( três) dias uteis , a da proposta vencedor ficara retida ate o
final do contrato

8 - Proposta de Preço;(art. 40 , VI)
8.1 – A proposta de preço – Envelope B - devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, redigida em português, de forma clara , sem emendas ,
rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores , quantitativos e
prazos, deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e
seus anexos e conter :
a) – Cronograma físico-financeiro , contendo as etapas de execução ( modelo
constante no Anexo VII) , levando-se em consideração o prazo máximo de
execução dos serviços conforme ao que esta no cronograma físico financeiro .
b)
- Orçamento discriminado de preços unitários , bem como seus totais e
somatório ( modelo constante no Anexo VII) de acordo com o orçamento básico em
planilhas de quantitativos e preços unitários constante no Anexo IX .
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c)
- Preço global da obra , expresso em moeda corrente nacional, devendo o
preço incluir todas as despesas com encargos fiscais , trabalhistas , previdenciários e
comerciais , bem como despesas com matérias novos e de primeira qualidade, mãode-obra, transporte ,ferramentas, equipamentos , taxas de administração, lucros e
quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.
d) - O prazo de validade comercial da proposta que será contado a partir da data de
entrega da proposta de 60 (sessenta) dias. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia
de inicio e incluir-se-á o dia do vencimento.
9.0 - Procedimento ( art. 43)
9.1 – Serão abertos os envelopes A , contendo a documentação relativos
habilitação dos proponentes e procedida a sua apreciação .

à

9.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 7 deste edital.
9.3 – Os envelopes B , contendo a proposta de preço , serão devolvidos fechados
aos proponentes considerados inabilitados , deste que não tenha havido recurso ou
após a sua denegação .
9.4 - Serão abertos os envelopes B , contendo a proposta de preço dos
proponentes habilitados , desde que transcorrido o prazo
sem interposição de
recurso, ou tenha havido desistência expressa , ou após o julgamento dos recursos
interpostos.
9.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 8 deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes
ou incompatíveis.
9.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
10 deste edital.
10 – Critério de Julgamento (art. 40, VII, art. 44 e caput do art.45)
10.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preço Unitário ,
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 11.1 deste edital.
10.2 - Havendo empate dentre duas ou mais propostas a classificação se fará por
sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde
que preliminarmente observado o disposto nos incisos II e IV do § 2º do art. 3º da lei
nº 8.666/93.
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10.3 - Será desclassificada a proposta de preço que:
a) Ultrapassar o valor fixado no item 11.1 deste edital;
b) Deixar de cotar qualquer dos itens da obra;
c) Alterar quantidade constante na planilha;
d) Cotar valor global manifestamente inexeqüível, nos termos estabelecidos nos §§
1º e 2º do inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93;
e) Não atender as exigências contidas no presente edital.
11 – Critério de Aceitabilidade de Preços (art. 40, X)
11.1 – Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os
preços global for superior ao valor total do objeto licitado R$
712.168,72 (
setecentos e doze mil cento e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) previsto no art. 23 ,inciso I alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93.).
12 – Pagamento de Instalação e Mobilização (art.40, XIII)
12.1 – Os valores referentes às parcelas de instalação e mobilização para a execução
da obra não poderão ultrapassar , 1,5 % do preço global da proposta.
13 – Prazos (art.40, II)
13.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da
presente licitação conforme o cronograma físico financeiro , a conta da assinatura
da ordem de serviços .
13.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Barreiras - Estado da
Bahia, convocará para assinar o termo de contrato em até 03 dias úteis, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/93.
13.3 – O Município de Barreiras – BA , poderá, quando o convocado não assinar o
contrato no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados, de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
13.4 - Os prazos de que tratam o item 13.1 poderão ser revistos nas hipóteses de
forma a que alude o art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
14 – Sanções Administrativas (art.40, III).
14.1 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será
aplicada à Contratada multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total da
etapa em atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total
da etapa em atraso.
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14.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Barreiras
– BA , poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no
art.87 da Lei nº 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá à 0,05 %
sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual.
15 – Critério de Reajuste (art. 40, XI);
15.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será
reajustado.
16 - Medições e Considerações de Pagamento (art. 40, XIV);
16.1 – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e
será efetuado até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição
previamente realizada pelo fiscal da obra.
16.2 – Para pagamento da nota fiscal referente à primeira medição será exigida a
anexação da Anotação de Responsabilidade Técnica ( ART) junho ao CREA ,
referente a execução da Obra .
16.3 – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução de
cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a
0,01 % por dia útil de atraso, a título de compensação e penalização.
16.4 – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente aplicável à
obrigações adimplidas, a Contratante fará jus a desconto na mesma proporção prevista
no item anterior.
16.5 – Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão
efetuados à conta dos recursos da dotação orçamentária.
Unidade Orçamentária : 03.14.50 Fundo Municipal de Meio ambiente
Projeto e Atividade : 1089- Construção de Praças Sustentáveis
Elemento de Despesas: 44.90.51 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos : 00 – Recursos Ordinários
17 – Subcontratação, (art. 40, XVII, art. 72 e art.78, VI);
17.1 - A Contratada, para a execução do contrato poderá subcontratar parte da obra,
até o limite de 50% (estabelecer limite, por força do previsto nos arts. 72 e 78, VI), sem
prejuízo das responsabilidades contratuais e legais.
18 – Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67);
18.1 - A fiscalização do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente , nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93.
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18.2 – A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente , no local da obra, par representá-la na execução do contrato.
18.3 - A fiscalização terá poderes para:
a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados;
b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;
c)
aprovar e/ou desaprovar os equipamento utilizados para execução da obra,
colocados no canteiro de serviços, quanto ás medidas de segurança necessárias;
exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Segurança do Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de equipamentos
de proteção individual (EPI);
d)
alterar parte do projeto executivo e /ou especificações técnicas, sempre que
esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária a execução da obra;
exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a
Contratada, inclusive empregados de eventuais sub- empreiteiros que, a critério da
fiscalização, comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos
equipamentos de segurança e obediência as normas de segurança coletiva ou
individual, conforme prescrito em lei especial;
19 - Recebimento do objeto (art. 40, XVI);
19.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art.73, inciso I,
alíneas “a” e “b” e art. 76 da Lei n° 8.666/93.
19.2– Executado, o objeto do contrato, a Contratada responderá pela solidez e
segurança da obra durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no
art. 618 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.
19.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para
boa execução do objeto do contrato correrá por conta da Contratada.
19.4 - Executado o contrato a Contratada deverá deixar o local da obra e suas
adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.
20 – Recursos ( art. 40 , XV);
20.1 – Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recursos , nos
temos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 , o qual será recebido e processado no temos ali
estabelecidos os recursos devem ser apresentados em original e ate as 12:00hs no
protocolo municipal da Administração .
21 – Anexos do Edital (art. 40, § 2°);
21.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
a)
Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento;
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b)
Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade;
c)
Anexo III – Modelo de Declaração de Renúncia;
d)
Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal;
e)
Anexo V_A_B_C – Modelo de Declaração de Obrigações;
f)
Anexo VI – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à
Documentação;
g)
Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial;
h)
Anexo VIII – Memorial Descritivo e Especificações Gerais dos Serviços, Projeto
Básico e Executivo;
i)
Anexo IX – Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos e Preços
Unitários;
j)
Anexo X – Minuta de Contrato.
l)
Anexo XI – Declaração Dando De Conhecimento E Enquadramento
k)
Anexo XII – Plantas , Localização , Situação , Baixa e Detalhes
m)
Anexo XIII – Modelo de Fiança Bancaria
n)
Anexo XIV – Modelo de Seguro Garantia
22 – Disposições Gerais (art. 40, VIII)
22.1 – Esclarecimentos relativos à presente licitação somente serão prestados quando
solicitados formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Rua Edgard de
Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914 Barreiras /BA,
Tel. 3613-7117.

Barreiras –BA – 02 de janeiro de 2019

Jose Carlos Amâncio Oliveira .
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº _____/2019

Anexo I
( Apresentação Optativa)
_______________(Proponente)
À Comissão de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante)
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamento o ( a) Sr ( a)_____________________________,
portador (a) da Cédula de Identidade so nº _____________________SSP-____ emitida em
_________/_______/_______, e CPF sob. nº________________, a participar em todas as fases do
procedimento licitatório , sob a modalidade ________, nº ____/____ , instaurada por esse( a)
___________________________.( órgão ou entidade licitante)
Na
qualidade
de
representante
legal
da
Empresa
_______________________________, outorga-se ao( à) acima credenciado (a), entre outros
poderes , o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.
______________________, em ____de __________de 2019

( Assinatura do representante legal da empresa proponente)
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Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº ____/2019

Anexo II
---------------------Proponente
À Comissão de Licitação do Município de Barreiras

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito , na qualidade de proponente do procedimentos
licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado por essa Prefeitura Municipal, que não
fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público , em qualquer de suas
esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

________________/BA, em ____/_____/2019

Empresa
CNPJ

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site:www.barreiras.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Estado da Bahia

Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº _____/2019

Anexo III
( Apresentação Optativa)
_______________(Proponente)
À Comissão Permanente de Licitação do (a) ___________( órgão ou entidade Licitante)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA
A proponente abaixo assinada, participante da licitação na Modalidade de Tomada de
Preços , por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas
pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não
pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação , que julgou os
documentos de Habilitação , renunciando, expressamente , ao direito de recursos da fase
habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes
habilitados.

_________________em ____de________________de 2019

(Assinatura do representante legal da proponente)
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Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº ____/2019
Anexo IV

(apresentação obrigatória)
(papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII AO ARTIGO 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Tomada de
Preços , por seu representante credenciando, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 , de 27 de outubro de 1999 , na
forma e sob as penas imposta pela Lei nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993 e demais legislação
pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno , perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos .
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos , na condição de menor aprendiz (
). Sim ou/Não
( Observação em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima).
__________ – BA .

/

/2019

( assinatura do representante legal da proponente )
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Anexo V _A
(apresentação obrigatória)
___________ (proponente)

À

Comissão

de

Licitação

do(a)

__________(órgão

ou

entidade

licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento
licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou
entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto:
a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o Engenheiro
Civil, Senhor ____________, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA sob nº _________.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
_______, em ____ de _________ de 2019
(assinatura do representante legal da proponente)
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Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº _____/2019
Anexo V _B
(apresentação obrigatória)
___________ (proponente)
À

Comissão

de

Licitação

do(a)

__________(órgão

ou

entidade

licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento
licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou
entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto:
a) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual.
Descrever quantidade e quais as funções:
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
_______, em ____ de _________ de 2019
(assinatura do representante legal da proponente)
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Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº _____/2019

Anexo V _C
(apresentação obrigatória)
___________ (proponente)
À

Comissão

de

Licitação

do(a)

__________(órgão

ou

entidade

licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento
licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a)_________(órgão ou
entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do objeto:
Disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato.
a) Descrever quantidade e quais são:
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.
_______, em ____ de _________ de 2019

(assinatura do representante legal da proponente)
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Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº _____/2019
Anexo VI
(apresentação obrigatória)

___________(proponente)
À Comissão de Licitação do(a) ________ (órgão ou entidade licitação)

MODELO
DE
DECLARACAO
DOCUMENTACÃO

DE

RECEBIMENTO

E/OU

ACESSO

À

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob
a modalidade de Tomada de Preços , instaurado por esse(a) _________ (órgão ou entidade
licitante), que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e
condições locais para o cumprimento das obrigações objetos da licitação.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________, em ____ de __________ de 2019
(assinatura de representante legal do proponente)
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Anexo VII
A
Prefeitura Municipal de Barreiras
Att. Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº _____/2019

A empresa ................................ , inscrita no CNPJ n° ................................ , com sede à
........................... ,nº......
edf. ..................
-CEP – .......................... – Bairro...........................Cidade
....................... –Estado ......................., apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação modalidade
TOMADA DE PREÇOS , nº ______/2019, para a contratação de empresa Prestadora de Serviços em
Obras na área de Construção de 02 (duas) praças sustentáveis com área verde (Bairro Novo Horizonte
– Área onde está localizada a Igreja Santa Catarina , Bairro Flamengo – Área onde está localizada a
Igreja Nossa Senhora de Fátima) , equipamentos de eucalipto e pavimentação em solo-cimento nos
dois bairros do município de Barreiras/BA , conforme edital de licitação e seus anexos , nas
condições :
a) Orçamento descriminado em preços unitários conforme planilha, bem como seus totais
e somatórios e Cronograma físico financeiro .
b) Valor Total R$ .......................... (.............. )
A Proposta tem prazo de validade de sessenta dias , a contar da data da entrega da
presente.
As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços , nº
______/2019

Cidade /Estado /Data .

Nome /Endereço/CNPJ sob carimbo
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(órgão ou entidade licitante)
Edital de Licitação na Modalidade Tomada de Preço nº _____/2019

ANEXO X
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° _____/2019
Processo Administrativo nº ______/2018
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
BARREIRAS E A EMPRESA _________.
O Município de Barreiras – Estado da Bahia , pessoa jurídica de direito público , sito na Rua Edgar de
Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914 , Cidade Barreiras , Estado da
Bahia , neste ato representado por seu Prefeito Municipal , Sr. .................................. , Brasileiro,
Casado , Engenheiro , portador da Carteira de Identidade RG n° .................... SSP/BA, inscrito no
CPF/MF sob nº ....................., residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada
CONTRATANTE, a seguir denominada CONTRTANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica
de direito privado, sita na Rua __________, n° ___, Cidade ___________, Estado __________,
inscrita no CNPJ sob n° ________, neste ato representada por seu (ua) diretor(a), Senhor (a)
_________ (ou representante legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar
o presente CONTRATO, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e
legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de Tomada de
Preços, n° ______/2019 , Processo Administrativo nº _____/2018, pelos termos da proposta da
CONTRATADA datada de _____ de ________ de 2019, e pelas cláusulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
Cláusula Primeira – Objeto (art. 55, I e XI)
O presente Contrato tem por objeto a Objetivando a contratação de empresa Prestadora de Serviços
em Obras na área de Construção de 02 (duas) praças sustentáveis com área verde (Bairro Novo
Horizonte – Área onde está localizada a Igreja Santa Catarina , Bairro Flamengo – Área onde está
localizada a Igreja Nossa Senhora de Fátima) , equipamentos de eucalipto e pavimentação em solocimento nos dois bairros do município de Barreiras/BA , de acordo com o memorial descritivo ,
especificações gerais , projeto básico e projeto executivo.
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital de licitação na
modalidade de Tomada de Preços , n° _____/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da
CONTRATADA.
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Cláusula Segunda – Regime de Execução (art. 55, II)
A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de
Empreitada por Menor Preço Unitário .
Cláusula Terceira – Valor Contratual (art. 55, III)
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor
de Total de R$______________ (em moeda corrente nacional), conforme cronograma físicofinanceiro constante na proposta.
Cláusula Quarta – Condições de Pagamento (art. 55, III)
Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão quinzenais/ e ou mensal , de acordo com a
medição , e serão efetuados até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição
previamente realizada pelo fiscal da obra.
Parágrafo Segundo – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução
de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,05 % por dia
útil de atraso, limitada a 2% da parcela em atraso, a título de compensação e penalização.
Parágrafo Terceiro – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente
aplicável à obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção
prevista no parágrafo anterior.
Parágrafo Quarto - Ficaram a cargo da contratante a retenção dos encargos sociais a ela
cabíveis tais como INSS ( Instituto Nacional de Seguridade Social ) , conforme as alíquotas da Lei
Municipal referente a arrecadação do ISS ( imposto sobre serviços );
Cláusula Quinta – Recurso Financeiro ( art, 55, V)
As despesas decorrentes do presente Contratos serão efetuadas à conta do seguinte recurso
financeiro da dotação orçamentária :
Unidade Orçamentária :
Projeto e Atividade :
Elemento de Despesas:
Fonte de Recursos : Fundo Municipal de Meio Ambiente
Cláusula Sexta – Critério de Reajuste (art. 55, III)
O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado.
Cláusula Sétima – Prazos (art. 55, IV)
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O prazo máximo para a execução do objeto do presente Contrato será de acordo com o
cronograma físico financeiro , e será contado a partir da publicação do extrato contratual.
Parágrafo Primeiro – O prazo máximo para o início da primeira etapa de execução da obra é
de 03 dias, e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços.
Parágrafo Segundo – O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do presente
Contrato será de acordo com o cronograma físico financeiro , e será contado a partir da publicação do
extrato contratual.
Parágrafo Terceiro – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73,
inciso I, alíneas “a” e “b” e §§ 2º,3º e 4º e art. 76 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Quarto – O objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73,
I, alínea “b” após o decurso do prazo de observação ou vistoria que será de até 30 dias, contados a
partir de recebimento provisório.
Parágrafo Quinto – Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiros e segundos desta
Cláusula poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Oitava – Garantia da Obra (art. 618 e parágrafo único do Código Civil)
Executado o objeto contratual, a CONTRTADA responderá pela solidez e segurança da obra,
durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro.
Cláusula Nona – Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII e XIII)
Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse
Contrato nas condições avençadas e da CONTRTADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo
convencionados.
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado e,
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.
Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente Contrato;
c) manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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d) apresentar; sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais;
e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais tais como:
Uniformes indicando o nome da empresa ( ou empreiteiro) , botas , luvas, etc. ;
f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execução do
Contrato;
g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;
h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRTANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato;
i) manter preposto, aceito pela CONTRTANTE, no local da obra;
Cláusula Décima – Sanções Administrativas (art.55, VII)
Parágrafo Primeiro – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da
obra, será aplicada à CONTRATADA multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total em
atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa de atraso.
Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº
8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 0,05 % sobre o valor total do Contrato.
Cláusula Décima Primeira – Rescisão (art. 55, VII e IX)
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 nos
termos dos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77,da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Segunda – Legislação Aplicável (art. 55, XII);
O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
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Cláusula Décima Terceira – Duração (art. 55, IV e art. 57)
O presente Contrato será de acordo com o cronograma físico financeiro , contados a partir da
publicação do extrato contratual, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Quarta – Casos Omissos (art. 55, XII)
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e legislação
pertinente e dos princípios gerais do direito.
Cláusula Décima Quinta – Foro (art. 55, § 2º)
Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras – BA , para dirimir dúvidas ou questões oriundas
do presente Contrato.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 3
(tres) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
______, em ___de _____de 2019.
CONTRATA

CONTRATANTE

Testemunhas:
1-

2-

(assinatura e nº do CPF)

(assinatura e nº do CPF)
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Anexo XI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº _____/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____ 2018
DECLARAÇÃO DANDO DE CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Leis Complementares nº
123/06, nº 147/14 declaramos:
(

) Que não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

(
) Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
(
) Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na
condições de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/06.
(
) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Leis Complementares nº 123/06,e 147/14, haver
restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal , a cuja regularização procedemos no prazo de 5
( cinco) dias uteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período , a critério da Administração Pública , cientes de que a nãoregularidade da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 81.

Assinatura do responsável pela empresa
Bater o Carimbo do CNPJ

Envelope C
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ANEXO XIV
Papel Timbrado da Entidade
Tomada de Preços n.º _____/2019
MODELO DA GARANTIA DE PROPOSTA
(FIANÇA BANCARIA)
[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar outro
seguro aceitável pelo contraente].
CONSIDERANDO que [nome do CONCORRENTE] (doravante denominado “O
CONCORRENTE”) apresentou sua proposta datada de [data] para a execução das Obras [nome do
Contrato especificando a obra, os materiais e serviços a serem fornecidos e prestados] (doravante
denominada “Licitação”);
SAIBAM TODOS; pelo presente que o [Nome do Banco] com sede em (doravante denominado
“O Banco”) está obrigado junto ao [nome do CONTRATANTE] (doravante denominado
“CONTRATANTE”) PELO VALOR DE [valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e
prepostos comprometem-se perante o CONTRATANTE.
Aos ______ dias de _______________de _______ .
Esta garantia poderá ser exigida pelo CONTRATANTE:
1)

Se o CONCORRENTE retira sua proposta durante o prazo de validade; ou

2)
Se o CONCORRENTE, tendo sido notificado da aceitação de sua proposta pelo
CONTRATANTE durante o prazo de validade da proposta:
a)
Omitir-se na formalização ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com o Item
“7.5” do Edital; ou
b)
Omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execução de acordo com o Item
“7.5” do Edital.
Comprometemo-nos a pagar ao CONTRATANTE o valor acima, no recebimento de sua
primeira solicitação por escrito, desobrigado o CONTRATANTE de apresentar justificativas para a
solicitação, contanto que na solicitação o CONTRATANTE especifique qual(is) condições acima
indicadas se verificou e que o valor reivindicado lhe é devido em face de tal ocorrência.
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Esta garantia vigorará pelo prazo de até [quantidade] dias contados do prazo para apresentação
das propostas mencionando no Edital de Licitação. Poderão Vs. Sas. Solicitar prorrogação desta
garantia por meio de Notificação enviada ao CONCORRENTE e desde que haja concordância do
Banco. Qualquer demanda referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do prazo
acima mencionado.
DATA_______________ASSSINATURA DO BANCO________________________
TESTEMUNHAS_____________________CARIMBO________________________
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ANEXO XIII
Papel Timbrado a Entidade
Tomada de Preço n.º _____/2019
MODELO DA GARANTIA DE PROPOSTA
( SEGURO - GARANTIA )

Seguro-Garantia n.º _________

Data: ____/___/___

Por este Seguro-Garantia nós ____________________________________ ( nome do
proponente ) ( doravante denominado “ O Principal ”) como Principal e ______________________ (
nome da Seguradora ), autorizados a praticar transações comerciais no Brasil,
______________________________ declaramo-nos segura e firmemente comprometidos junto ao (
doravante denominado “O Contratante” ) como Beneficiário, pela soma de R$ _____________ (
_______________________________ ), pelo pagamento da qual a ser bem e verdadeiramente feito,
nós os ditos Principal e Seguradora, por este documento obrigamo-nos e aos nossos sucessores e
continuadores em conjunto e separadamente firmemente pelos termos presentes.
Considerando que o Principal apresentou uma Proposta por escrito ao Contratante datada de
_______________, objeto do Edital n.º _________________, ( doravante denominada “A Proposta” ).
Agora, consequentemente, as condições de execução desta obrigação são:
2)
Se o Principal retira a sua Proposta durante o período de validade da mesma
especificado na Proposta; ou
3)
Se o Principal, tendo sido notificado da aceitação da sua Proposta pelo Contratante
durante o período de validade da mesma:
b)
Deixa de ou recusa-se a cumprir os termos do acordo, se solicitado para tal em
consonância com o Edital de Licitação n.º ______________.
c)
Deixa de ou recusa-se a cumprir a fornecer a Caução de Garantia de Execução do
contrato de acordo com o Edital de Licitação n.º _______________ .
c)

Deixa de ou recusa-se a assinar o contrato decorrente da licitação.
Contudo, desde que a Seguradora não venha ser:
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a)
responsável por uma importância maior que o limite da penalidade pela qual responde
este Seguro-Garantia, nem
b)
responsável por uma importância maior do que a diferença entre o montante da Proposta
do dito Principal e o montante da Proposta que é aceita pelo Contratante.
A seguradora lavrando este instrumento, por este meio, concorda que a sua obrigação
vigorará até e, inclusive, a data correspondente a (
) dias após a data estabelecida para
apresentação da Proposta, conforme está consignado no Edital de Licitação, ou conforme possa ser
prorrogado pelo Contratante, fato este cuja notificação a Seguradora dispensa.

Principal______________________________
Seguradora ____________________________
Assinatura _____________________________
Nome(s) e Título(s)______________________
Nome: ________________________________
Carimbo ______________________________

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914
Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site:www.barreiras.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

PRAÇA SUSTENTÁVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PROJETO: ARQUITETURA
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1. INTRODUÇÃO
Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos
pela CONSTRUTORA na execução dos serviços, e, em conjunto com o projeto, Normas
Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las,
servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.
A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a
obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com
respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições locais onde serão
executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.
Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes
deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização do PROPRIETÁRIO com
antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.
A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.
O Projeto Básico de Arquitetura e o presente memorial referem-se à obra de construção de
uma praça na cidade de Barreiras, Bahia, denominado “PRAÇA SUSTENTÁVEL NOSSA
SENHORA DE FATIMA ”.

2. BARRACÕES E BANHEIROS DE OBRA
Os barracões para alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de ferramentas e
guarda de materiais deverão ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da
obra. Os barracões destinados à guarda de materiais devem se localizar de forma a ser
facilmente acessível tanto para o recebimento de materiais como para a utilização destes na
obra.
Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados à rede provisória de esgotos
que encaminhará os dejetos para rede pública.

3. TAPUMES E SEGURANÇA

Rua Edigar de Deus Pitta, 914 - Lot. Aratu, Barreiras/BA, CEP:
47.806-146 - Fone: (77) 3614-7100
Site: www.barreiras.ba.gov.br - CNPJ nº 13.654.405/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
Dada a magnitude desta obra, apenas uma área em torno do Barracão será cercada
com tapumes de 2,20 de altura em chapas de madeira compensada, resistente a umidade,
pintura a cal, com espessura de 6 mm e os portões necessários ao acesso de veículos e
pessoal (obra, fiscalização e equipe da fiscalização que trabalham no prédio em obras).
Para evitar transtornos e o acesso de pessoas estranhas à obra.
Estes tapumes terão função importante na segurança patrimonial e pessoal tanto da
Contratante como da Executante motivo pelo qual deverão ser executados com esta
filosofia.
Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes,
protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos
e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc, conforme o caso.

4. PLACA DA OBRA
Serão confeccionadas 2 placas em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de
madeira.
Cada placa terá área de 6m², com altura de 2,0m e largura de 3,0m. Deverá ser afixada
em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para
a via que favoreça a melhor visualização.
As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à
integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
5. LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES
Em toda a área destinada à implantação das áreas a serem construídas, bem como,
naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá ser procedida à limpeza geral.
Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer no terreno.
Deverão ser executadas as demolições e remoções de todos os elementos construídos
no terreno.
Nenhum material proveniente das demolições poderá ser utilizado na execução da obra,
devendo, portanto ser removido totalmente do terreno.
Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas
necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra imprópria

Rua Edigar de Deus Pitta, 914 - Lot. Aratu, Barreiras/BA, CEP:
47.806-146 - Fone: (77) 3614-7100
Site: www.barreiras.ba.gov.br - CNPJ nº 13.654.405/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
procedentes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para
qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou áreas adjacentes.

6. INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA
Para colocação do depósito e barraco de obras, deverá ser construída instalação
provisória compatível com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também prepostos
da Contratada além de instalações sanitárias e refeitório.
A Contratada deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para utilização
na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes.
Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer
dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e
empilhadas, livres de pregos.
A Contratada e suas sub-empreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados,
crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado
pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra.
Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos
de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.
A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de
capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão
anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais,
solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração
do Contratante.
A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a execução,
a fim de permitir uma perfeita fiscalização.
Concluídos os trabalhos de limpeza do terreno e demolições, a CONSTRUTORA deverá
proceder à locação planialtimétrica das áreas trabalhadas, definir os eixos das edificações e
dos vários elementos da obra, como, platôs, etc.
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A locação será feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta de Locação dos
eixos do Projeto de Arquitetura.
As marcações devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que deverão ser
aprovadas pela Fiscalização.

7. MOVIMENTO DE TERRA
A CONSTRUTORA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável
para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto.
Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as
normas técnicas da ABNT para tais serviços.
As áreas externas deverão ser niveladas de forma a permitir sempre fácil acesso e
escoamento das águas superficiais.
A implantação das edificações e platôs deve corresponder exatamente às cotas
estipuladas em projeto.
Deverão ser obedecidas todas as especificações do consultores de solo e responsáveis
pelo projeto de fundações.
Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas
necessárias, para definição dos locais onde será removida a terra excedente procedente do
movimento de terra dentro das normas e recomendações da prefeitura local.

8. PISOS
Os pisos só poderão ser executados após estarem concluídas todas as canalizações e
instalação das redes subterrâneas.
Considerando o canteiro existente, construir calçada de 3m em seu perímetro lindeiro à
rua, em concreto simples. Uma calçada principal será construída no centro do canteiro
pavimentado com intertravado, sendo denominado calçadão conforme o projeto.
O nível do asfalto será considerado a cota 0,00m. As calçadas estarão na cota +0,15m
em relação ao asfalto e deverão se acomodar no terreno seguindo a inclinação da rua,
evitando a diferenciação de níveis com degraus.
Os meios fios lindeiros à rua e os que delimitam os canteiros serão do tipo “meio-fio de
concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com
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argamassa traço 1:3”. A sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura
= 8cm, largura = 40cm.

8.1. Piso Das Calçadas Simples - Concreto
O piso das calçadas simples receberá acabamento rústico desempenado no próprio
concreto, com espessura de 7 cm. Modular a pavimentação em 1,40 x 1,50 metros , com
processo de concretagem, em “Tabuleiro de Damas” – tipo “junta seca”.

8.2. Piso Pista de caminhada (Solo cimento)
Base de solo cimento 6% com mistura em usina, compactação 100% proctor normal,
exclusive escavação, carga e transporte do solo. Deverão ser pavimentados sobre
terreno nivelado com base de colchão de areia e as bordas da calçada deverão ser
assentadas com argamassa.
O caráter de similaridade dos de solo cimento deverá ser aprovado pela fiscalização,
mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de garantir o item especificado.
Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados Laudos de Resistência do
material utilizado.
O traço da massa, ou seja, a dosagem dos componentes, deve ser estudada com
cuidado fazendo quantos corpos de prova forem necessários. Em obras de maior porte
o solo-cimento pode ser produzido em usinas ou centrais de mistura, com prensas
manuais ou hidráulicas. Em obras de pequeno porte, a mistura é feita manualmente pois
a mistura em betoneira é difícil pois o material tem muita liga.

8.3. Piso Do Calçadão ( Intertravado solo cimento)

Bloquete intertravado de solo cimento modelo retangular 20x10cm e=6cm e
deverão ter resistência à compressão maior ou igual a 35 MPa, com espessura de 6,0
cm,” na cor cinza natural. Os pisos em bloquete intertravado de solo cimento deverão ser
assentados sobre terreno nivelado com base de colchão de areia, travados através de
contenção lateral e por atrito entre as peças. As bordas da calçada deverão ser
assentadas com argamassa.
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O caráter de similaridade dos bloquetes intertravados de solo cimento deverá ser
aprovado pela fiscalização, mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de
garantir o item especificado. Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados
Laudos
de
Resistência
do
material
utilizado.
O traço da massa, ou seja, a dosagem dos componentes, deve ser estudada com
cuidado fazendo quantos corpos de prova forem necessários. Em obras de maior porte
o solo-cimento pode ser produzido em usinas ou centrais de mistura, com prensas
manuais ou hidráulicas. Em obras de pequeno porte, a mistura é feita manualmente pois
a mistura em betoneira é difícil pois o material tem muita liga.

9. PROJETORES
Composto por 6 postes de concreto, 11 metros de altura. Cada poste contará com um
conjunto de cruzeta metálica e 03 projetores com lente de cristal e corpo refletor anodizado,
com lâmpadas e reatores multivapor metálico de 400W de potência, totalizando 6 postes e
24 projetores. O sistema de iluminação terá ainda fiação, tubulação e quadro de
acionamento pertinente ao sistema. Os postes deverão ter espaçamento máximo de 40m,
conforme projeto.

10. PAISAGISMO
Todos os jardins serão executados de acordo com os espaços delimitados no projeto de
arquitetura.
Também o projeto de Irrigação, parte integrante do projeto de instalações hidráulicas
deverá ser rigorosamente obedecido.
Caso existam conflitos ou dúvidas quanto a compatibilização com as demais redes de
instalação os responsáveis pelo projeto deverão ser consultados.

10.1. Grama Natural
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Toda a área não edificada receberá plantio de grama batatais em placas, composta
de uma base constituída de areia porque garante um melhor enraizamento, melhor
drenagem, facilita a recuperação do gramado e é de difícil compactação.
Após a colocação da base arenosa será realizado o nivelamento final do campo. A
superfície de jogo será perfeitamente lisa e o trabalho será realizado com a utilização de
um implemento de corte / aterro para um nivelamento perfeito e respeitando-se ainda um
caimento para as áreas de captação.
Toda a aplicação de fertilizantes e condicionadores de solo só poderá ser feita após
os resultados da análise do solo que deve ser previamente realizada.
O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade de
plantio, e melhor qualidade final, não havendo muitas "emendas" de grama, em
comparação a outros sistemas de plantio.
A grama a ser utilizada é a “esmeralda”, certificada com relação à sua pureza
genética.
Após a execução do gramado, a manutenção é importante para acompanhar o
desenvolvimento e crescimento da grama. É necessário realizar o controle de plantas
daninhas; combater pragas e doenças que possam surgir; realizar os cortes do gramado
com equipamento apropriado; executar as coberturas com areia e material orgânico;
realizar o plano de fertilização inicial e as irrigações de modo correto.

10.2. Plantio da Vegetação
Deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais deverão ser executados após a
concretagem do contra-piso.
OBS: Os tipos de árvores e plantas serão determinados pelos fiscais do contrato
obedecendo os seguintes critérios:
Condições climáticas da região;
Resistência das espécies (plantas para áreas externas);
Tipo de solo da região.
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O projeto de paisagismo prevê árvores de grande porte e de menor porte. As
Árvores de grande porte serão plantadas nas áreas destinadas no projeto. Deverão ser
usadas as seguintes espécies: Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), Quaresmeira
(Tibouchina granulosa), Nim (Azadirachta indica), Espatódea (Spathodea nilótica), Olho
de Pombo (Adenanthera pavonina).
As árvores de pequeno porte serão plantadas próximo as calçadas perimetrais,
conforme planta de paisagism. Deverão ser usadas as seguintes ESPÉCIES: Chuva de
Ouro (Cassia fistula), Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), Ipê amarelo (Tabebuia
serratifolia), Flamboyant (Delonix regia), Lanterneiro (Lophanthera lactescens).
O Contratado será responsável pela saúde da vegetação até 60 dias após a
entrega da obra.

11. MOBILIÁRIO URBANO
11.1. Conjunto Para Ginástica Em Madeira E Tubos Galvanizados Pintados
Será instalado 1 estação de Ginástica na praça, contendo: 01 (uma) Barra
Paralela; 01 (uma) – Prancha Abdominal; 01 (uma) escada horizontal; 01 (um)
alongador. As pranchas Abdominais serão executadas com estrutura em eucalipto
autoclavado..
As Barras Paralelas e Barras Assimétricas serão executados com esteio de tora
de eucalipto autoclavado Ø 13-15 cm com aplicação de Osmocolor, as barras horizontais
em tubos de ferro galvanizados com Ø 2”. Figura ilustrativa abaixo
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11.2. Banco De Eucalipto
Bancos de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto autoclavado, a
prancha de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a pintura
eletrostática, proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer
chumbamento ao solo). O banco terá cumprimento de 1,50 m de tamanho. Figura
ilustrativa abaixo.
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11.3. Bicicletário
O Bicletário consiste em um agrupamento de suportes assetado sob piso de concreto
rústico antiderrapante. O suporte irá apoiar as no quadro das bicicletas conforme figura a
segui. O suporte tipo “U” invertido, de tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2"
(65mm), terá lagura de 60cm e altura de 90cm, pintado na cor cinza.
O suporte deverá ser chumbado sobre o piso a uma profundidade de 30cm para
evitar vandalismo . O espaçamento mínimo entre um suporte e outro será de 75 cm, a
fim de permitir o espaço para que duas bicicletas sejam amarradas. A área livre para o
estacionamento da bicleta será de 60 cm. Figura ilustrativa abaixo.
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11.4. Parque Infanfil de Eucalipto
Parque Infantil de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto
autoclavado, a prancha de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a
pintura eletrostática, proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer
chumbamento ao solo).
Existem 4 áreas para parque infantil, conforme projeto arquitetônico. Duas delas
conterão a casinha infantil (casa do Tarzan). A casa infantil contém um escorregador,
dois balanços, escada e casa coberta. As outras duas áreas receberão 4 brinquedos
cada: balanço duplo, balanço triplo, escorregador (mínimo 2,00m) e gangorra dupla.
Os brinquedos serão executados em toras de eucalipto citrino tratado
(autoclavado) e deverão ser chumbados no terreno. A instalação do equipamento deverá
obedecer as normas de segurança da ABNT, do fabricante e ser aprovada pela
fiscalização. Figuras ilustrativas abaixo.
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11.5. Pergolado de Eucalipto

Pergolado de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto roliço, a prancha
de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a pintura eletrostática,
proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer chumbamento ao solo).
Tamanho de 4mx 2,60m por 2,30 m de altura.
Nas áreas especificadas em projeto executivo serão executados quatro pergolados.
Deverão ser abertas 04 (quatro) valas nas áreas de cada pergolado com dimensões de
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1,00x0,6x0,6 m (profundidade x largura x extensão). Após a abertura, deverá ser executada
uma base em concreto, sobre a qual deverá ser lançado um colchão de brita para
assentamento dos pilares de madeira. Cada peça de madeira a ser assentada, deverá
receber impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada na espessura de 4 mm até a
altura que ficará engastada na base.
As peças de madeira que irão compor o pergolado serão em madeira de eucalipto roliço,
com diâmetro de 15,0 cm para os pilares da base e as vigas transversais de 10,00 cm para
os caibros superiores. As peças serão fixadas com pregos e deverão receber tratamento
imunizante e verniz.
Figura ilustrativa abaixo.

11.6. Lixeira redonda de Eucalipto
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Lixeira redonda de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto autoclavado,
a prancha de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a pintura
eletrostática, proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer
chumbamento ao solo).

12. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS

A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em
obra organizados e, na medida do possível, limpos.
Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação
por parte da fiscalização.
Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos equipamentos e
áreas externas.
Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores químicos, deverá ser restrito e feito de modo a não
causar danos as superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos
especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.
Antes de ser utilizado material de limpeza específico as superfícies deverão ser limpas
de respingos de tinta, manchas ou argamassa.
Quando necessário empregar ácido muriático diluído em água até no máximo a
proporção de 1:6.
O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser
totalmente removidos.
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NOTA: As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados neste
memorial definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de
acabamento, textura e cor podendo ser substituídos por produtos de outras empresas desde
que apresentem as mesmas características.

Barreiras, 23 de outubro de 2018

________________________________________
PROFISSIONAL: CHALINY SUMAIA MATUTINO AMORIM
CAU: A114444-8
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1. INTRODUÇÃO
Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos
pela CONSTRUTORA na execução dos serviços, e, em conjunto com o projeto, Normas
Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las,
servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.
A CONSTRUTORA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a
obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com
respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições locais onde serão
executadas as obras, para poder desenvolver o projeto executivo que norteará a construção.
Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes
deste projeto básico deverá ser discutida com a fiscalização do PROPRIETÁRIO com
antecedência mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.
A CONSTRUTORA, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade
técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.
O Projeto Básico de Arquitetura e o presente memorial referem-se à obra de construção de
uma praça na cidade de Barreiras, Bahia, denominado “PRAÇA SUSTENTÁVEL SANTA
CATARINA”.

2. BARRACÕES E BANHEIROS DE OBRA
Os barracões para alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de ferramentas e
guarda de materiais deverão ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da
obra. Os barracões destinados à guarda de materiais devem se localizar de forma a ser
facilmente acessível tanto para o recebimento de materiais como para a utilização destes na
obra.
Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados à rede provisória de esgotos
que encaminhará os dejetos para rede pública.

3. TAPUMES E SEGURANÇA
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Dada a magnitude desta obra, apenas uma área em torno do Barracão será cercada
com tapumes de 2,20 de altura em chapas de madeira compensada, resistente a umidade,
pintura a cal, com espessura de 6 mm e os portões necessários ao acesso de veículos e
pessoal (obra, fiscalização e equipe da fiscalização que trabalham no prédio em obras).
Para evitar transtornos e o acesso de pessoas estranhas à obra.
Estes tapumes terão função importante na segurança patrimonial e pessoal tanto da
Contratante como da Executante motivo pelo qual deverão ser executados com esta
filosofia.
Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes,
protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção dos pés, pernas, mãos
e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, etc, conforme o caso.

4. PLACA DA OBRA
Serão confeccionadas 2 placas em chapa galvanizada nº 22 fixada com estrutura de
madeira.
Cada placa terá área de 6m², com altura de 2,0m e largura de 3,0m. Deverá ser afixada
em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para
a via que favoreça a melhor visualização.
As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à
integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
5. LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES
Em toda a área destinada à implantação das áreas a serem construídas, bem como,
naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá ser procedida à limpeza geral.
Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer no terreno.
Deverão ser executadas as demolições e remoções de todos os elementos construídos
no terreno.
Nenhum material proveniente das demolições poderá ser utilizado na execução da obra,
devendo, portanto ser removido totalmente do terreno.
Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas
necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra imprópria

Rua Edigar de Deus Pitta, 914 - Lot. Aratu, Barreiras/BA, CEP:
47.806-146 - Fone: (77) 3614-7100
Site: www.barreiras.ba.gov.br - CNPJ nº 13.654.405/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
procedentes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para
qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou áreas adjacentes.

6. INSTALAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA
Para colocação do depósito e barraco de obras, deverá ser construída instalação
provisória compatível com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também prepostos
da Contratada além de instalações sanitárias e refeitório.
A Contratada deverá providenciar ligações provisórias de água e energia para utilização
na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes.
Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer
dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e
empilhadas, livres de pregos.
A Contratada e suas sub-empreiteiras deverão fornecer a cada um de seus empregados,
crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado
pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra.
Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos
de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.
A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de
capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão
anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais,
solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.
Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração
do Contratante.
A Contratada se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a execução,
a fim de permitir uma perfeita fiscalização.
Concluídos os trabalhos de limpeza do terreno e demolições, a CONSTRUTORA deverá
proceder à locação planialtimétrica das áreas trabalhadas, definir os eixos das edificações e
dos vários elementos da obra, como, platôs, etc.
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A locação será feita com aparelho e por coordenadas segundo Planta de Locação dos
eixos do Projeto de Arquitetura.
As marcações devem ser feitas por meio de quadros de madeira, que deverão ser
aprovadas pela Fiscalização.

7. MOVIMENTO DE TERRA
A CONSTRUTORA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável
para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas no projeto.
Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as
normas técnicas da ABNT para tais serviços.
As áreas externas deverão ser niveladas de forma a permitir sempre fácil acesso e
escoamento das águas superficiais.
A implantação das edificações e platôs deve corresponder exatamente às cotas
estipuladas em projeto.
Deverão ser obedecidas todas as especificações do consultores de solo e responsáveis
pelo projeto de fundações.
Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas
necessárias, para definição dos locais onde será removida a terra excedente procedente do
movimento de terra dentro das normas e recomendações da prefeitura local.

8. PISOS
Os pisos só poderão ser executados após estarem concluídas todas as canalizações e
instalação das redes subterrâneas.
Considerando o canteiro existente, construir calçada de 3m em seu perímetro lindeiro à
rua, em concreto simples. Uma calçada principal será construída no centro do canteiro
pavimentado com intertravado, sendo denominado calçadão conforme o projeto.
O nível do asfalto será considerado a cota 0,00m. As calçadas estarão na cota +0,15m
em relação ao asfalto e deverão se acomodar no terreno seguindo a inclinação da rua,
evitando a diferenciação de níveis com degraus.
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Os meios fios lindeiros à rua e os que delimitam os canteiros serão do tipo “meio-fio de
concreto pré-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com
argamassa traço 1:3”. A sarjeta em concreto, preparo manual, com seixo rolado, espessura
= 8cm, largura = 40cm.

8.1. Piso Das Calçadas Simples - Concreto
O piso das calçadas simples receberá acabamento rústico desempenado no próprio
concreto, com espessura de 7 cm. Modular a pavimentação em 1,40 x 1,50 metros , com
processo de concretagem, em “Tabuleiro de Damas” – tipo “junta seca”.

8.2. Piso Pista de caminhada (Solo cimento)
Base de solo cimento 6% com mistura em usina, compactação 100% proctor normal,
exclusive escavação, carga e transporte do solo. Deverão ser pavimentados sobre
terreno nivelado com base de colchão de areia e as bordas da calçada deverão ser
assentadas com argamassa.
O caráter de similaridade dos de solo cimento deverá ser aprovado pela fiscalização,
mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de garantir o item especificado.
Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados Laudos de Resistência do
material utilizado.
O traço da massa, ou seja, a dosagem dos componentes, deve ser estudada com
cuidado fazendo quantos corpos de prova forem necessários. Em obras de maior porte
o solo-cimento pode ser produzido em usinas ou centrais de mistura, com prensas
manuais ou hidráulicas. Em obras de pequeno porte, a mistura é feita manualmente pois
a mistura em betoneira é difícil pois o material tem muita liga.

8.3. Piso Do Calçadão (Intertravado solo cimento)
Bloquete intertravado de solo cimento modelo retangular 20x10cm e=6cm e deverão
ter resistência à compressão maior ou igual a 35 MPa, com espessura de 6,0 cm,” na cor
cinza natural. Os pisos em Bloquete intertravado de solo cimento deverão ser
assentados sobre terreno nivelado com base de colchão de areia, travados através de
contenção lateral e por atrito entre as peças. As bordas da calçada deverão ser
assentadas com argamassa.
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O caráter de similaridade dos Bloquetes intertravados de solo cimento deverá ser
aprovado pela fiscalização, mediante projetos e fotos de pisos já executados, a fim de
garantir o item especificado. Durante a execução dos serviços deverão ser apresentados
Laudos
de
Resistência
do
material
utilizado.
O traço da massa, ou seja, a dosagem dos componentes, deve ser estudada com
cuidado fazendo quantos corpos de prova forem necessários. Em obras de maior porte
o solo-cimento pode ser produzido em usinas ou centrais de mistura, com prensas
manuais ou hidráulicas. Em obras de pequeno porte, a mistura é feita manualmente pois
a mistura em betoneira é difícil pois o material tem muita liga.

9. PROJETORES
Composto por 6 postes de concreto, 11 metros de altura. Cada poste contará com um
conjunto de cruzeta metálica e 03 projetores com lente de cristal e corpo refletor anodizado,
com lâmpadas e reatores multivapor metálico de 400W de potência, totalizando 6 postes e
24 projetores. O sistema de iluminação terá ainda fiação, tubulação e quadro de
acionamento pertinente ao sistema. Os postes deverão ter espaçamento máximo de 40m,
conforme projeto.

10. PAISAGISMO
Todos os jardins serão executados de acordo com os espaços delimitados no projeto de
arquitetura.
Também o projeto de Irrigação, parte integrante do projeto de instalações hidráulicas
deverá ser rigorosamente obedecido.
Caso existam conflitos ou dúvidas quanto a compatibilização com as demais redes de
instalação os responsáveis pelo projeto deverão ser consultados.

10.1. Grama Natural
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Toda a área não edificada receberá plantio de grama batatais em placas, composta
de uma base constituída de areia porque garante um melhor enraizamento, melhor
drenagem, facilita a recuperação do gramado e é de difícil compactação.
Após a colocação da base arenosa será realizado o nivelamento final do campo. A
superfície de jogo será perfeitamente lisa e o trabalho será realizado com a utilização de
um implemento de corte / aterro para um nivelamento perfeito e respeitando-se ainda um
caimento para as áreas de captação.
Toda a aplicação de fertilizantes e condicionadores de solo só poderá ser feita após
os resultados
da análise do solo que deve ser previamente realizada.
O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade de
plantio, e melhor qualidade final, não havendo muitas "emendas" de grama, em
comparação a outros sistemas de plantio.
A grama a ser utilizada é a “esmeralda”, certificada com relação à sua pureza
genética.
Após a execução do gramado, a manutenção é importante para acompanhar o
desenvolvimento e crescimento da grama. É necessário realizar o controle de plantas
daninhas; combater pragas e doenças que possam surgir; realizar os cortes do gramado
com equipamento apropriado; executar as coberturas com areia e material orgânico;
realizar o plano de fertilização inicial e as irrigações de modo correto.

10.2. Plantio da Vegetação
Deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a
formação e plantio dos canteiros ornamentais deverão ser executados após a
concretagem do contra-piso.
OBS: Os tipos de árvores e plantas serão determinados pelos fiscais do contrato
obedecendo os seguintes critérios:
Condições climáticas da região;
Resistência das espécies (plantas para áreas externas);
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Tipo de solo da região.

O projeto de paisagismo prevê árvores de grande porte e de menor porte. As
Árvores de grande porte serão plantadas nas áreas destinadas no projeto. Deverão ser
usadas as seguintes espécies: Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides), Quaresmeira
(Tibouchina granulosa), Nim (Azadirachta indica), Espatódea (Spathodea nilótica), Olho
de Pombo (Adenanthera pavonina).
As árvores de pequeno porte serão plantadas próximo as calçadas perimetrais,
conforme planta de paisagism. Deverão ser usadas as seguintes ESPÉCIES: Chuva de
Ouro (Cassia fistula), Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), Ipê amarelo (Tabebuia
serratifolia), Flamboyant (Delonix regia), Lanterneiro (Lophanthera lactescens).
O Contratado será responsável pela saúde da vegetação até 60 dias após a
entrega da obra.

11. MOBILIÁRIO URBANO
11.1. Banco De Eucalipto
Bancos de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto autoclavado, a
prancha de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a pintura
eletrostática, proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer
chumbamento ao solo). O banco terá cumprimento de 1,50 m de tamanho. Figura
ilustrativa abaixo.
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11.2. Bicicletário
O Bicletário consiste em um agrupamento de suportes assetado sob piso de concreto
rústico antiderrapante. O suporte irá apoiar as no quadro das bicicletas conforme figura a
seguir . O suporte tipo “U” invertido, de tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2"
(65mm), terá lagura de 60cm e altura de 90cm, pintado na cor cinza.
O suporte deverá ser chumbado sobre o piso a uma profundidade de 30cm para
evitar vandalismo . O espaçamento mínimo entre um suporte e outro será de 75 cm, a
fim de permitir o espaço para que duas bicicletas sejam amarradas. A área livre para o
estacionamento da bicleta será de 60 cm. Figura ilustrativa abaixo.
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11.3. Parque Infanfil de Eucalipto
Parque Infantil de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto
autoclavado, a prancha de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a
pintura eletrostática, proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer
chumbamento ao solo).
Existem 4 áreas para parque infantil, conforme projeto arquitetônico. Duas delas
conterão a casinha infantil (casa do Tarzan). A casa infantil contém um escorregador,
dois balanços, escada e casa coberta. As outras duas áreas receberão 4 brinquedos
cada: balanço duplo, balanço triplo, escorregador (mínimo 2,00m) e gangorra dupla.
Os brinquedos serão executados em toras de eucalipto citrino tratado
(autoclavado) e deverão ser chumbados no terreno. A instalação do equipamento deverá
obedecer as normas de segurança da ABNT, do fabricante e ser aprovada pela
fiscalização. Figuras ilustrativas abaixo.
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11.4. Pergolado de Eucalipto

Pergolado de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto roliço, a prancha
de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a pintura eletrostática,
proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer chumbamento ao solo).
Tamanho de 4mx 2,60m por 2,30 m de altura.
Nas áreas especificadas em projeto executivo serão executados quatro pergolados.
Deverão ser abertas 04 (quatro) valas nas áreas de cada pergolado com dimensões de
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1,00x0,6x0,6 m (profundidade x largura x extensão). Após a abertura, deverá ser executada
uma base em concreto, sobre a qual deverá ser lançado um colchão de brita para
assentamento dos pilares de madeira. Cada peça de madeira a ser assentada, deverá
receber impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada na espessura de 4 mm até a
altura que ficará engastada na base.
As peças de madeira que irão compor o pergolado serão em madeira de eucalipto roliço,
com diâmetro de 15,0 cm para os pilares da base e as vigas transversais de 10,00 cm para
os caibros superiores. As peças serão fixadas com pregos e deverão receber tratamento
imunizante e verniz.
Figura ilustrativa abaixo.

11.5. Lixeira redonda de Eucalipto
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Lixeira redonda de eucalipto serão executadas com estrutura em eucalipto autoclavado,
a prancha de cumaru (Madeira super-resistente) e os tubos recebem a pintura
eletrostática, proporcionando assim beleza e durabilidade. (Este módulo requer
chumbamento ao solo).

12. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS
A CONSTRUTORA deverá ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em
obra organizados e, na medida do possível, limpos.
Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação
por parte da fiscalização.
Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral dos equipamentos e
áreas externas.
Para a limpeza, deverá ser usado de um modo geral água e sabão neutro. O uso de
detergentes, solventes e removedores químicos, deverá ser restrito e feito de modo a não
causar danos as superfícies e peças. Deverão ser utilizados apenas os produtos
especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na obra.
Antes de ser utilizado material de limpeza específico as superfícies deverão ser limpas
de respingos de tinta, manchas ou argamassa.
Quando necessário empregar ácido muriático diluído em água até no máximo a
proporção de 1:6.
O entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra, deverão ser
totalmente removidos.
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NOTA: As referências a produtos com indicação de fabricantes especificados neste
memorial definem parâmetros de qualidade, desempenho, durabilidade, tipo de
acabamento, textura e cor podendo ser substituídos por produtos de outras empresas desde
que apresentem as mesmas características.

Barreiras, 23 de outubro de 2018

________________________________________
PROFISSIONAL: LILIANE ROCHA DA SILVA
CAU: A 121556-6
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Descrição do Orçamento

Bancos B.D.I.
Utilizad
SINAPI - 25,00%
09/201
8ORSE
07/201
8

PRAÇA SUSTENTÁVEL SANTA CATARINA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Encargos Sociais
0,0% - Não Desonerada

Planilha Orçamentária Geral
Item

1

Código

Banco

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Total

PRAÇA SUSTENTÁVEL SANTA CATARINA

UND

1,00 R$

364.282,55 R$

364.282,55

PRAÇA SUSTENTÁVEL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

UND

1,00 R$

347.886,17 R$

347.886,17

Total Geral
_______________________________________________________________
Marcus Vinicius dos Santos Penalber
Crea 18.160 - D

R$ 712.168,71

Descrição do Orçamento

Bancos B.D.I.
Utilizad
SINAPI - 24,00%
09/201
8ORSE
07/201
8

PRAÇA SUSTENTÁVEL SANTA CATARINA

Encargos Sociais
0,0% - Não Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética
Item

Código

Banco

1

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total
R$

46.309,40

1.1

74209/0001 SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m2

6,00 R$

278,83

R$

345,75 R$

2.074,50

1.2

73847/001

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
ENTRADA
PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

Und

3,00 R$

507,81

R$

629,68 R$

1.889,05

Und

1,00

1.386,49 R$

1.719,25 R$

1.719,25

Und

1,00 R$

m²

7.495,06 R$

m³
TXKM

SINAPI

1.3

41598 SINAPI

1.4

6096 ORSE

1.5

74153/001

SINAPI

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de
Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA

1.6

41721

SINAPI

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA

1.7

72838

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL

2

R$

410,94

R$

R$

509,57

0,22 R$

0,27 R$

2.044,65

1.124,26 R$

3,16 R$

3,92 R$

4.405,30

29.511,82 R$

0,92 R$

1,14 R$

33.667,08

R$

222.057,11

PAVIMENTAÇÃO, GRAMA, MEIO FIO E SARGETA

2.1

68325

SINAPI

2.2

72922

SINAPI

2.3

00000017

2.4

509,57

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A
BASE DE POLIURETANO
BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

m²

598,09 R$

45,39 R$

56,28 R$

33.662,66

m³

767,28 R$

66,80 R$

82,83 R$

63.555,34

Próprio

BLOQUETE INTERTRAVADO DE SOLO CIMENTO MOD RETANGULAR 20X10CM e=6CM COR NATURAL

M²

744,83 R$

17,77 R$

22,03 R$

16.412,18

2620

ORSE

M

1.946,46 R$

25,39 R$

31,48 R$

61.281,57

2.5

98504

SINAPI

Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de
cimento e areia traço 1:3
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

m²

2.633,16 R$

8,56 R$

10,61 R$

27.949,41

2.6

94228

SINAPI

M

361,42 R$

36,66 R$

45,46 R$

16.429,57

2.7

94108

SINAPI

m³

15,00 R$

184,43 R$

2.766,38

R$

67.043,58

1.074,20 R$

6.445,20

R$

189,91 R$

1.139,44

15,62 R$

19,37 R$

3.873,76

3
3.1

73783

SINAPI

3.2

83446

SINAPI

3.3

93009

SINAPI

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

148,73

R$

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

und

6,00 R$

866,29 R$

und

6,00 R$

153,15

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

m

200,00 R$

3.4

11989

ORSE

3.5

91931

SINAPI

3.6

91927

SINAPI

3.7

83401

SINAPI

3.8

93563

SINAPI

3.9

9540

SINAPI

3.10

12222

ORSE

4

Luminária em LED para iluminação pública,100W,LED AC, lentes policarbonato,corpo em alumínio
inj, 220v, FP0,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 5700k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h,
94lm/w,LM79,
gar.5
anos, ISOLADO,
modelo GL316
G-light
ou similar0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CABO
DE COBRE
FLEXÍVEL
6 MM²,
ANTI-CHAMA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ FIXACAO EM POSTE OU
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento,
padrão DIN, exclusive disjuntores
EQUIPAMENTOS DE EUCALIPTO TRATADO

und

24,00

R$

1.512,01 R$

1.874,89 R$

44.997,42

m

500,00 R$

6,01 R$

7,45 R$

3.726,20

m

1.200,00 R$

3,23 R$

4,01 R$

4.806,24

und

6,00 R$

und

7,00 R$

Und
und

91,40

R$

680,02

9,12 R$

11,40 R$

68,40

1,00 R$

945,13 R$

1.181,41 R$

1.181,41

1,00 R$

100,40

R$

125,50

125,50

R$

28.872,46

R$

904,13

Próprio

BRINQUEDO DE EUCALIPTO - GANGORRA UNIDADE

UND

1,00 R$

4.2

00000005

Próprio

BRINQUEDO DE EUCALIPTO - ESCORREGADOR COM BASE

UND

1,00

R$

1.929,14 R$

2.392,13 R$

2.392,13

4.3

00000006

Próprio

BRINQUEDO DE EUCALIPTO - BALANÇO DUPLO

UND

1,00

R$

1.429,14 R$

1.772,13 R$

1.772,13

4.4

00000007

Próprio

BRINQUEDO DE EUCALIPTO - BALANÇO TRIPLO

UND

1,00

R$

1.629,14 R$

2.020,13 R$

2.020,13

4.5

00000003

Próprio

BRINQUEDO DE EUCALIPTO - CASA DE TARZAN

UND

1,00

R$

5.141,82 R$

6.375,86 R$

6.375,86

4.6

00000013

Próprio

ACESSÓRIOS EUCALIPTO - LIXEIRA REDONDA COM 40CM DE DIAMETRO

UND

6,00 R$

332,76

R$

412,62 R$

2.475,73

4.7

00000018

Próprio

BANCO DE EUCALIPTO FORMATO X COM 1,50M

UND

10,00 R$

742,76

R$

921,02 R$

9.210,22

4.8

00000015

Próprio

ACESSÓRIOS EUCALIPTO - PERGOLADO PADRÃO COM COLUNAS DE 14CMX16CM

M²

10,40 R$

206,38

R$

255,91 R$

2.661,48

ORSE

Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto,
pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento

UND

5,00 R$

171,07

R$

212,13 R$

1.060,63

Total Geral

_______________________________________________________________
Marcus Vinicius dos Santos Penalber
Crea 18.160 - D

904,13

R$

00000004

9247

R$

113,34

4.1

4.9

729,14

R$

R$ 364.282,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PRAÇA SANTA CATARINA
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO NOVO HORIZONTE
MUNICIPIO: BARREIRAS - BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

ITEM

1
2
3
4

ESPECIFICAÇÕES

VALOR DO SERVIÇO (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES
PAVIMENTAÇÃO, GRAMA, MEIO FIO E SARJETA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EQUIPAMENTOS DE EUCALIPTO TRATADO

PESO (%)

MÊS 01
SIMPLES (%)

MÊS 02

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 03

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 04

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 05

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 06

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

ACUMULADO (%)

46.309,40

12,71%

90,00

90,00

5,00

95,00

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00

222.057,11

60,96%

30,00

30,00

45,00

75,00

25,00

100,00

100,00

100,00

100,00

67.043,58

18,40%

-

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

28.872,46

100,00

7,93%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

5

0,00%

-

-

-

-

-

-

6

0,00%

-

-

-

-

-

-

7

0,00%

-

-

-

-

-

-

8

0,00%

-

-

-

-

-

-

9

0,00%

-

-

-

-

-

-

100,00%

-

-

-

-

-

-

TOTAL GERAL

364.282,55
TOTAL FÍSICO (%)
TOTAL FINANCEIRO (R$)

29,73

29,73

37,27

67,00

33,00

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

108.301,20

108.301,20

135.768,11

244.069,31

120.213,24

364.282,55

-

364.282,55

-

364.282,55

-

364.282,55

BARREIRAS, BAHIA 22/10/2018
_______________________________________________________________________
ENG. CIVIL Marcus Vinicius dos Santos Penalber
Crea 18.160 - D

Descrição do Orçamento

Bancos B.D.I.
Utilizad
SINAPI - 24,00%
09/201
8ORSE
07/201
8

PRAÇA SUSTENTÁVEL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Encargos Sociais
0,0% - Não Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética
Item

Código

Banco

1

Descrição

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total
R$

39.882,17

1.1

74209/0001 SINAPI

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

m2

6,00 R$

278,83 R$

345,75 R$

2.074,50

1.2

73847/001

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

Und

3,00 R$

507,81 R$

629,68 R$

1.889,05

Und

1,00 R$

1.386,49 R$

1.719,25 R$

1.719,25

Und

1,00 R$

410,94 R$

509,57 R$

509,57

m²

6.294,29 R$

0,22 R$

0,27 R$

1.717,08

m³

944,14 R$

3,16 R$

3,92 R$

3.699,52

24.783,67 R$

0,92 R$

1,14 R$

28.273,21

R$

213.885,84

SINAPI

1.3

41598 SINAPI

1.4

6096 ORSE

1.5

74153/001

SINAPI

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de
Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA

1.6

41721

SINAPI

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA

1.7

72838

SINAPI

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL

2

TXKM

PAVIMENTAÇÃO, GRAMA, MEIO FIO E SARJETA

2.1

68325

SINAPI

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A
BASE DE POLIURETANO
BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

m²

1.736,21 R$

45,39 R$

56,28 R$

97.720,15

2.2

72922

SINAPI

m³

70,00 R$

66,80 R$

82,83 R$

5.798,24

2.3

00000017

Próprio

BLOQUETE INTERTRAVADO DE SOLO CIMENTO MOD RETANGULAR 20X10CM e=6CM COR NATURAL

M²

1.197,97 R$

17,77 R$

22,03 R$

26.397,03

2.4

2620

ORSE

M

1.462,83 R$

25,39 R$

31,48 R$

46.055,15

2.5

98504

SINAPI

Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de
cimento e areia traço 1:3
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

m²

1.986,96 R$

8,56 R$

10,61 R$

21.090,39

2.6

94228

SINAPI

M

347,64 R$

36,66 R$

45,46 R$

15.803,16

2.7

94112

SINAPI

m³

5,54 R$

148,73 R$

184,43 R$

1.021,72

R$

56.658,20

3

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1

73783

SINAPI

3.2

83446

SINAPI

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG
INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

und

5,00 R$

866,29 R$

1.074,20 R$

5.371,00

und

5,00 R$

153,15 R$

189,91 R$

949,53

3.3

93009

SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m

200,00 R$

15,62 R$

19,37 R$

3.873,76

3.4

11989

ORSE

3.5

91931

SINAPI

3.6

91927

SINAPI

3.7

83401

SINAPI

3.8

93563

SINAPI

3.9

9540

SINAPI

3.10

12222

ORSE

4

Luminária em LED para iluminação pública,100W,LED AC, lentes policarbonato,corpo em alumínio inj,
220v, FP0,97, prot. DPS 10kv, IP65, IK10, Temp. cor 5700k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h,
94lm/w,LM79,
anos, ISOLADO,
modelo GL316
G-light
ou similar0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CABO
DE COBREgar.5
FLEXÍVEL
6 MM²,
ANTI-CHAMA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ FIXACAO EM POSTE OU
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento,
padrão DIN, exclusive disjuntores
EQUIPAMENTOS DE EUCALIPTO TRATADO

und

20,00 R$

1.512,01 R$

1.874,89 R$

37.497,85

m

420,00 R$

6,01 R$

7,45 R$

3.130,01

m

975,00 R$

3,23 R$

4,01 R$

3.905,07

und

5,00 R$

91,40 R$

113,34 R$

566,68

und

6,00 R$

9,12 R$

11,31 R$

67,85

Und

1,00 R$

945,13 R$

1.171,96 R$

1.171,96

und

1,00 R$

100,40 R$

124,50 R$

124,50

R$

37.459,95

4.1

00000014

Próprio

ACESSÓRIOS EUCALIPTO - LIXEIRA REDONDA COM 50CM DE DIAMETRO

UND

8,00 R$

412,76 R$

511,82 R$

4.094,58

4.2

00000020

Próprio

BANCO DE EUCALIPTO FIXO COM 1,50M

UND

15,00 R$

772,76 R$

958,22 R$

14.373,34

4.3

00000015

Próprio

ACESSÓRIOS EUCALIPTO - PERGOLADO PADRÃO COM COLUNAS DE 14CMX16CM

M²

28,00 R$

206,38 R$

255,91 R$

7.165,51

4.4

00000003

Próprio

BRINQUEDO DE EUCALIPTO - CASA DE TARZAN

UND

1,00 R$

5.141,82 R$

6.375,86 R$

6.375,86

4.5

00000004

Próprio

BRINQUEDO DE EUCALIPTO - GANGORRA UNIDADE

UND

1,00 R$

729,14 R$

904,13 R$

904,13

4.6

00000008

Próprio

GINASTICA EUCALIPTO - ESCADA HORIZONTAL

UND

1,00 R$

1.229,14 R$

1.524,13 R$

1.524,13

4.7

00000012

Próprio

GINASTICA EUCALIPTO - ALONGADOR

UND

1,00 R$

599,14 R$

742,93 R$

742,93

4.8

00000009

Próprio

GINASTICA EUCALIPTO - BARRA FIXA 2 NIVEIS

UND

1,00 R$

969,14 R$

1.201,73 R$

1.201,73

4.9

00000011

Próprio

GINASTICA EUCALIPTO - PRANCHA ABDOMINAL

UND

1,00 R$

869,14 R$

1.077,73 R$

1.077,73

Total Geral

_______________________________________________________________
Marcus Vinicius dos Santos Penalber
Crea 18.160 - D

R$ 347.886,17

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
LOCALIZAÇÃO: BAIRRO FLAMENGO
MUNICIPIO: BARREIRAS - BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

ITEM

1
2
3
4

ESPECIFICAÇÕES

VALOR DO SERVIÇO (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES
PAVIMENTAÇÃO, GRAMA, MEIO FIO E SARGETA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EQUIPAMENTOS DE EUCALIPTO TRATADO

PESO (%)

MÊS 01
SIMPLES (%)

MÊS 02

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 03

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 04

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 05

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

MÊS 06

ACUMULADO (%)

SIMPLES (%)

ACUMULADO (%)

39.882,17

11,46%

90,00

90,00

5,00

95,00

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00

213.885,84

61,48%

30,00

30,00

45,00

75,00

25,00

100,00

100,00

100,00

100,00

56.658,20

16,29%

-

50,00

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

37.459,95

100,00

10,77%

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

5

0,00%

-

-

-

-

-

-

6

0,00%

-

-

-

-

-

-

7

0,00%

-

-

-

-

-

-

8

0,00%

-

-

-

-

-

-

9

0,00%

-

-

-

-

-

-

100,00%

-

-

-

-

-

-

TOTAL GERAL

347.886,17
TOTAL FÍSICO (%)
TOTAL FINANCEIRO (R$)

28,76

28,76

36,38

65,15

34,85

100,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

100.052,06

100.052,06

126.560,99

226.647,84

121.238,33

347.886,17

-

347.886,17

-

347.886,17

-

347.886,17
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