PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

TOMADA DE PREÇO 002/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01060/ 2018
I – REGÊNCIA LEGAL: Regulamento de Licitações e Contratos.
II - MODALIDADE: Tomada de Preços
III - PROCESSO Nº 01060/2018
IV - TIPO: Menor Preço Global
V – FORMA DE PAGAMENTO : MEDIANTE MEDIÇÃO
VI – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS : INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04 de outubro de
2018 as 09:00 horas (Horário Local)
COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL
Recebi da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA – Comissão Permanente de Licitação, o Edital Nº 002/2018 –
Tomada de Preços , tipo - MENOR PREÇO GLOBAL , cuja realização (abertura da sessão), dar-se-á às 09:00
horas (Horário Local), do dia 04 de outubro de 2018, 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 a contratação de empresa especializada no ramo de eletrificação para a
prestação de serviços na construção, requalificação e modernização de iluminação no trecho BR 242 e Avenida Dr.
Cleriston Andrade e Antônio Carlos Magalhães neste município, descritos e especificados nos ANEXOS –
MODELO DE PROPOSTA e PLANILHAS DE PREÇOS deste edital.
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________________
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________
CNPJ: _______________________________________________________________________________________
TEL: ____________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________________________
NOME PESSOA PARA CONTATO RESPONSÁVEL: _____________________________________________
_______________________________________CPF:________________________
Local

de

de 2018.

_____________________________________________________________________________
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//licitacoes , 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, email. 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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TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018
Processo Administrativo nº1060/2018
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado Bahia, através da Comissão
Permanente de Licitação constituída através da 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, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços,
tipo menor preço global, tendo por finalidade a seleção da melhor proposta visando a
execução, sob regime de empreitada por preço global para a prestação de serviços na
construção, requalificação e modernização de iluminação no trecho BR 242 e Avenida
Dr. Cleriston Andrade e Antônio Carlos Magalhães neste município, estando designado o
dia 04 de outubro de 2018, às 09h00min., para recebimento dos envelopes contendo
documentação e proposta de preços, em reunião a ter lugar na Sala da Licitação desta
Prefeitura, situada à Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu, Barreiras/BA.
1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1
- A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações posteriores, como também pela Lei 123/2006, 147/2014, Decretos 7.746/2012 e
6.204/2007 e Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010 SLTI/MPOG.
2 - OBJETO
2.1 - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no ramo
de eletrificação para a prestação de serviços na construção, requalificação e
modernização de iluminação no trecho BR 242 e Avenida Dr. Cleriston Andrade e
Antônio Carlos Magalhães neste município, conforme Planilhas de quantitativos,
especificações complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela
Administração e partes integrantes deste Edital.
3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas no Registro Cadastral da Secretaria
de Administração do Município de Barreiras/BA, no ramo do objeto desta licitação, e que
satisfaçam as exigências constantes deste Edital e seus anexos.
3.1.1 - Apresentação do Cadastro Municipal de Fornecedores e/ou Prestadores de Serviços ,
apresentação da declaração que se cadastrou até o terceiro dia, conforme o §2º do art. 22 da
8.666/93, onde estabelece que a tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para
o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas das
08:00 as 12:00hs , observada a necessária qualificação. A Não apresentação do cadastro e/ou
declaração a licitante não poderá ser credenciada e não poderá participar da licitação.
3.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas que:
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3.2.1 - sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade
governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida;
3.2.2 - não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, embora
ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações assumidas, quer com
esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas;
3.2.3 - tenha participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado ou se for servidor
publico deste município.
3.3 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de
mais de uma empresa licitante.
3.4 - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital.
3.5 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, a verificação
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias úteis da
reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observados. A não
comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos elementos
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com base em
imperfeições, omissões ou falhas.
3.6 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital de licitação por irregularidade
na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º
do art. 113 da mencionada Lei".
4 - PRAZO
4.1 - O prazo para execução dos serviços objeto do presente Edital é de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contados a partir da data do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida por
esta Prefeitura.
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS
devidamente ordenados e numerados, serão apresentados em 03 (três) envelopes distintos e
lacrados, os quais deverão conter na parte frontal:

Prefeitura Municipal de BARREIRAS
Tomada de Preços 002/2018
Nome e Endereço do licitante:
Identificação dos Envelopes:
-ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO
- ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
- ENVELOPE Nº 03 – CREDENCIAMENTO
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5.2 - A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da
Documentação acarretará a inabilitação do licitante.
5.3
- Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatório deverão estar devidamente representados por:
5.4
- Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do
ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura, bem como apresentar declaração de
inexistência de funcionário público no corpo da empresa conforme modelo no ANEXO
VI;
5.5
- Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de
documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de
sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, bem como apresentar declaração de inexistência de
funcionário público no corpo da empresa conforme modelo no ANEXO VI;
5.5.1 – Para fins de designar em representante para credenciamento a empresa licitante
poderá adotar o modelo constante no ANEXO XII, juntamente com os documentos exigidos no
item 5.5;
5.5.2 - As cópias simples apresentadas para o CREDENCIAMENTO desde que
acompanhadas dos respectivos originais serão autenticados pela Comissão de Licitação
na sessão.
5.6 - Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante.
5.7
- Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas,
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para
as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão de
Licitação no endereço indicado no Item 15.8 deste Edital e conter os dois envelopes
mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessão pública.
5.8
– No ato do credenciamento as licitantes deverão apresentar também o Registro
Cadastral da Secretaria de Administração do Município de Barreiras/BA, ou declaração que se
cadastrou até o terceiro dia, conforme o §2º do art. 22 da 8.666/93. A Não apresentação do
cadastro e/ou declaração a licitante não poderá ser credenciada e não poderá participar da
licitação.
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5.9. Para fins de aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/06
e 147/2014, a comprovação de tal enquadramento, mediante a apresentação de um dos
seguintes documentos:
a) declaração emitida pela Secretaria da Receita Federal;
b) declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já
exigível.
c) declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo ANEXO XI.
e) certidão simplificada com emissão máxima de 60 (sessenta dias) da data da seção.
5.9.1 - Após a entrega de todas as Credenciais não será permitida a participação de
retardatários.

6 - HABILITAÇÃO
6.1 - No envelope nº 01 (Documentação) deverá estar os documentos para habilitação,
apresentados em 1 (uma) via, devidamente numerados, rubricada pelo representante legal, no
qual constem as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo:
6.1.1 - quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.1.1.2 - registro comercial no caso de empresa individual;
6.1.1.3 - No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis;
6.1.1.4 - Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
6.1.1.5 - Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
6.1.1.6 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
6.1.1.7 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de
sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
6.1.1.8 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
6.1.1.9 - Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva
consolidação.
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6.1.10 - cédulas de identidade de todos os sócios;
6.1.2 - quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.1.2.1 - prova de inscrição no Cadastro no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ);
6.1.2.2 - prova de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
6.1.2.3 - Prova de regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União), Estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante;
6.1.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através
de apresentação do Certificado de Regularidade de Situação - CRS;
6.1.2.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
6.1.2.6 - Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de
Improbidade Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011 – TCU – Plenário), emitida através do
Portal do Conselho Nacional de Justiça em www.cnj.jus.br;
6.1.3 - quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1.3.1 - Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para
com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA, do Estado de origem,
domicílio ou sede da licitante. O visto do CREA/BA para empresas não domiciliadas no
estado, será exigido pela ocasião da assinatura do contrato.
6.1.3.2 - comprovação de Capacidade Técnico-Operacional da Empresa, demonstrando
aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através de atestados contendo as parcelas relevantes dos serviços e suas
respectivas quantidades, similares aos do objeto licitado, fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, neles constando os nº dos contratos, nomes do contratado, do
contratante e discriminação dos serviços. Os atestados só serão considerados acompanhados
da respectiva CAT, quando devidamente certificados pelo CREA através de carimbo de
vinculação dos mesmos à CAT.
Parcelas de maior relevância:
ITEM
01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Execução/construção de rede de baixa tensão 380/220
subterrânea.

UNID

QUANT

M

752,30

6.1.3.2.1. para atendimento do item anterior especificado, se faz necessário que os
quantitativos mínimos exigidos em cada item relevante acima especificado deverá constar um
01 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios das quantidades de vários atestados,
para efeito de comprovação de capacitação técnica operacional. É possível, porém, apresentar
atestados diferentes para itens distintos.
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6.1.3.2.2 - comprovação da Capacidade Técnico-Profissional, demonstrando que a pessoa
jurídica possuí em seu quadro permanente, na data de apresentação da proposta, profissional
com formação em Engenharia Elétrica, cujo nome deverá constar como responsável técnico
junto ao CREA, e que o mesmo seja detentor de atestados de responsabilidade técnica de
serviços relevante conforme tabela abaixo, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado. Os atestados só serão considerados acompanhados da respectiva CAT, quando
devidamente certificados pelo CREA através de carimbo de vinculação dos mesmos à CAT.
Parcelas de maior relevância:
ITEM
01

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Execução/construção de rede de baixa tensão 380/220
subterrânea.

UNID

QUANT

M

752,30

6.1.3.2.2.1 - para atendimento do item anterior especificado, se faz necessário que os
quantitativos mínimos exigidos em cada item relevante acima especificado deverá constar um
01 (um) único atestado, não sendo admitidos somatórios das quantidades de vários atestados,
para efeito de comprovação de capacitação técnica operacional. É possível, porém, apresentar
atestados diferentes para itens distintos.
6.1.3.3 – comprovação de vinculo do Responsável (eis) Técnico(s) de Nível Superior, com
formação em Engenharia Elétrica e Engenharia Civil, devidamente registrado no CREA,
através de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física e a natureza da relação
profissional com a empresa licitante será comprovado com um dos seguintes documentos: se
sócio, contrato social, se empregado, art. de cargo e função, ou contrato ou declaração de
contratação futura do profissional que será responsável pelos serviços objeto desta licitação).
6.1.3.4 - Indicação das instalações e do aparelhamento disponíveis para realização dos
serviços, na forma do art. 30, § 6º, da Lei nº. 8.666/93, conforme modelo ANEXO VII;
6.1.3.5 - Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para execução dos serviços com
indicação do nome de cada membro, e comprovação de regularidade, através de Certidão de
Registro e Quitação, junto ao CREA/BA para os profissionais que assim a legislação exigir;
6.1.3.6 - 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
6.1.3.2.2 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
Infraestrutura o Sr . Enock Ismael de Souza Filho –Subsecretário de Infraestrutura Portaria
nº 394/2017; agendamento pelo telefone (77) 99971-1419, junto à Secretaria Municipal de
Infraestrutura , e Obras.
6.1.3.7 – Apresentar declaração de atendimento as condições de habilitação conforme modelo
(ANEXO VIII).
6.1.3.8 - A empresa deverá apresentar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA), e Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO), devido a
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complexidade de alguns serviços que são feitos em altura, a empresa deve apresentar
certificado de treinamento de trabalho em altura de seus profissionais.
6.1.3.8.1 – para atendimento do item anterior especificado referente aos profissionais a licitante
deverá apresentar um dos seguintes documentos:
a) contrato de prestação de serviços;
b) carteira de trabalho assinada;
c) Guia de Recolhimento do FGTS “GFIP”;
6.1.4 - quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA:
6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis
e apresentados na forma da lei, com os termos de abertura e encerramento devidamente
registrados na Junta Comercial de origem, que comprovem a situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por
índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da
proposta e certidão de regularidade do contador, tanto com data da apresentação do balanço
ou atualizada;
6.1.4.2 - Os licitantes que iniciaram as suas atividades no presente exercício deverão
apresentar, também, o BALANÇO DE ABERTURA, na forma da lei;
6.1.4.3 - Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
b) Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda):
- Termos de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou
em outro órgão equivalente;
e) Escrituração Contábil Digital (ECD), através do SPED – Serviço Público de Escrituração
Digital;
6.1.4.4 - Declaração dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, extraídos
do balanço do último exercício social já exigível, não sendo admitida a apresentação de
fórmulas diversas das abaixo indicadas:
Índice de Liquidez corrente - ILC
ILC = AC
PC

ILC > 1,0

Índice de liquidez geral - ILG
ILG = AC + RLP

ILG > 1,0
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PC + ELP
Grau de Endividamento Total - GET
GET = PC + ELP
AT

GET < 0,60

Sendo:
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
ELP = Exigível a Longo Prazo;
AT = Ativo Total.
6.1.4.5 - Comprovação de patrimônio líquido no valor mínimo de 10 % (dez por cento) do valor
estimado pela administração, devendo ser demonstrada mediante apresentação de
declaração firmada pelo contador do licitante, em papel timbrado da empresa atestando
que a informação foi extraída do balanço patrimonial do último exercício social já
exigível, ou através de cópia Balanço Patrimonial apresentado anteriormente.
6.1.4.6 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede
do licitante, com data de emissão no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da
Licitação;
6.1.5 - quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal:
6.1.5.1 - Declaração firmada pelo licitante, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5
de setembro de 2002, conforme modelo do ANEXO VII.
6.1.2. Declaração de elaboração independente da proposta, conforme modelo do ANEXO VIII;
6.3 Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em original ou
cópias autenticadas por tabelião ou pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura.
6.3.1 - Para que documentos dos licitantes sejam autenticados pela Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de
Licitação, munido de originais e cópias, até o ( 02 ) dois dias úteis anteriores à realização da
sessão de abertura, não se admitindo, sob hipótese alguma, a autenticação de documentos
durante o processamento do certame, com exceção do credenciamento.
6.3.2 - As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, NÃO
necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua validade
à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes advertidos que, no
caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao
conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a responsabilidade do fato.
7 - PROPOSTA DE PREÇOS
7.1 - A Proposta de Preços, constante do envelope n.º 02 (Proposta de Preços), encabeçada
opcionalmente por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram,
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será apresentada em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, datada e assinada, na forma de
original ou cópia autenticada contendo:
7.1.1 - Preço final em reais dos serviços listados, em algarismos e por extenso, prevalecendo,
em caso de divergência, este último;
7.1.2 - Preços unitários em reais para todos os itens da planilha de quantitativos (anexo II),
devendo constar opcionalmente no canto superior direito de cada folha a data da proposta;
7.1.4 – A empresa licitante deverá apresentar junto à sua proposta, preços em percentual e em
valor das despesas relativas à mão de obra, sob pena de desclassificação.
7.1.5 - Validade não inferior a 60 (sessenta) dias;
7.1.6 – Deve acompanhar a proposta financeira os seguintes documentos: Carta Proposta,
Planilha Orçamentaria com os preços unitários, Cronograma Físico-Financeiro e composição
do BDI;
7.1.7 – Nas planilhas orçamentarias não poderão ser apresentados preços unitários
diferenciados para um mesmo serviço, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO da proposta;
7.1.8 - Declaração que nos preços propostos estão inclusos todas as parcelas relativas aos
custos de fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização, manutenção e operação de
equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais e quaisquer
outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida
pela contratante para execução completa da obra.
7.1.9 – Cabe informar que o valor máximo do BDI a ser apresentado deve ser menor ou
igual a 21,97% (vinte e um virgula noventa e sete por cento) para serviços, ressalvados
os casos previstos em lei e devidamente justificados.

8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora
marcados no preâmbulo deste Edital.
8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus representantes
legais ou procuradores, devidamente credenciados, os envelopes contendo os documentos de
habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 6 e 7 deste Edital.
8.3 - Após uma tolerância de 10 (dez) minutos, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não
serão aceitas, sob qualquer hipótese ou fundamento, a participação de licitantes retardatários.
8.4 - Primeiro serão abertos os envelopes de nº 01 para verificação dos documentos de
habilitação das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das propostas de preço aos
concorrentes julgados inabilitados;
8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes e pela
Comissão;
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8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a sessão e
marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida pela Comissão, salvo se a decisão da
Comissão for proferida na própria sessão.
8.7 - Caso não haja interposição de recursos, após a abertura dos envelopes de habilitação,
será efetuada a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços.
8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes,
as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas e quaisquer
ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação.
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - Será considerada vencedora desta licitação a empresa habilitada que apresentar
PROPOSTA DE MENOR PREÇO GLOBAL.
9.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, as
manifestantes inexequíveis e as que apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os
praticados no mercado, observadas as regras do art. 48 da Lei n.º 8.666/93, sobretudo a
contida no seu § 1o.
9.3 - O valor máximo que a Prefeitura propõe-se a pagar pela execução do objeto desta
licitação é de: R$ 3.294.657,65 (três milhões duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e
cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).
9.3.3 - Não será aceito preços unitários acima do estimado na planilha orçamentaria do
anexo II.
9.4 - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais, servirá
como critério para desempate a realização de sorteio público para definição do vencedor, para
o qual serão convocados todos os licitantes classificados.
9.5 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão de
Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal.
9.5.1 - A homologação do resultado e a adjudicação do objeto à(s) licitante(s) vencedora(s) do
certame serão efetuadas pelo Prefeito Municipal de BARREIRAS, com base no relatório
emitido pela Comissão de Julgamento designada para este fim, observadas as condições
constantes do edital e seus anexos.
10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93, caberão recursos
de acordo com o estabelecido no seu art. 109.
10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1o a 3o do art. 41
da Lei n.º 8.666/93.
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10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas a
Comissão considerará extemporânea a impugnação, impedindo que a mesma produza
qualquer efeito durante o desenrolar da licitação.
10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá
recurso, interposto por escrito, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
no prazo de cinco dias úteis, contando da notificação dos interessados, entregue no município
das 08:00 a 12:00hs expediente externo.
10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação de
licitantes e adjudicação.
10.6 - Não serão admitidos quaisquer recursos sobre os fatos não apontados em ATA.
10.7 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos.
11 - CONTRATO
11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço global.
11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da
sua convocação.
11.3 - Para a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá apresentar garantia, em
qualquer das modalidades previstas no § 1o do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor global do contrato, para garantir o fiel cumprimento das obrigações
assumidas.
11.3.1 - A garantia prestada pela contratada será liberada após o término do cumprimento
contratual, mediante solicitação por escrito. Se prestada em dinheiro deverá ser objeto de
depósito em conta-poupança em estabelecimento oficial de crédito, a qual será liberada com os
rendimentos auferidos no período, se devidamente cumprido.
11.3.2- Na hipótese de a garantia ser reduzida, em decorrência de aplicação de multa, deverá
a contratada completá-la no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
11.4 - A recusa da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do
prazo da proposta, ou ainda a inexecução parcial ou total, caracterizará o descumprimento das
obrigações assumidas, ficando a mesma sujeita, a critério da Prefeitura Municipal de Barreiras,
à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato.
11.5 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a licitação.
11.6 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de
Licitação serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.
11.7 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados imediatamente pela
Contratada a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços, expedida pela Prefeitura.
.
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12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:
12.1.1. Ensejar o retardamento da execução do certame,
12.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,
12.1.4. Fizer declaração falsa; ou
12.1.5. Cometer fraude fiscal.
12.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante
adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:
12.2.1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em entregar os materiais, dentro do
prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa
compensatória, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do pedido;
12.2.2. Multa de mora de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia de atraso até o 5º (quinto)
dia após a data fixada para entrega dos materiais e 0,07% (sete centésimo por cento) ao dia de
atraso, a partir do 6º (sexto) dia, calculada sobre o valor total do pedido;
12.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega do fornecimento
advier de caso fortuito ou motivo de força maior.
12.4. Para fins de aplicação das sanções previstas neste capítulo, será garantido ao licitante o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
12.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e
no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
13 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
13.1 - Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços, após a emissão de nota
fiscal, observadas as condições estabelecidas no Contrato.
13.2 - As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação
financeira:
Unidade – 03.11.11 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, e Serviços Públicos
Transporte
Públicos Atividade/Projeto: 2095 – Gestão das Ações de Iluminação Publica
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiras Pessoas
Jurídicas
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Fonte de Recursos : 00 – Recurso Ordinários

14 - DO TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS MICRO-EMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLENTAR N.º 123/06 E 147/2014).
14.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
14.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
14.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 14.1.1, implicará na
inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
14.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério de
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
14.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
14.2.1.1 - A melhor classificada nos termos do subitem acima terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias,
contados da comunicação da Comissão de Julgamento, na hipótese de ausência.
14.3 - Para efeito do disposto no item 14.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “a”, serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese do item 14.2.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 14.2.1, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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14.4 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 14.3, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
14.5 - O disposto nos itens 14.2 e 14.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
15 - DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a
todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações
dele constantes, inclusive dos seus anexos.
15.2 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos
necessários à organização das propostas.
15.3 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta de
Preços entregues tempestivamente, em local diferente do determinado no preâmbulo deste
Edital.
15.4 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, e não havendo retificação da convocação, aqueles eventos deverão ser realizados
no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente estabelecidos,
independente de qualquer comunicação aos interessados.
15.5 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica eleito o
Foro desta Comarca de BARREIRAS/BA.
15.6 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação.
15.7 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá a
mesma solicitar um parecer técnico de profissional qualificado.
15.8 - Quaisquer esclarecimentos ( não serão aceito recursos por Email. ) adicionais
referentes à presente licitação poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação,
sito a Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 ,Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914 , ou
pelo telefone (77) 3613-7117 ou pelo e-mail: cpl@barreiras.ba.gov.br , e o expediente normal
das 08:00 as 12:00hs.
15.9 - Integram o presente Edital os seguintes anexos:
ANEXO I - Projeto Básico;
ANEXO II - Planilha Orçamentária;
ANEXO III – Quadro de Composição do BDI;
ANEXO IV – Cronograma físico financeiro;
ANEXO V - Minua do Contrato
ANEXO VI - Declaração de inexistência de funcionário público;
ANEXO VII – Modelo de declaração de disponibilidade;
ANEXO VIII - Modelo de declaração de atendimento as condições de habilitação;
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ANEXO IX – Modelo de declaração do menor;
ANEXO X- Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO XI – Modelo de declaração de Microempresa e EPP;
ANEXO XII – Modelo de Credenciamento.

BARREIRAS/BA, 12 de setembro de 2018.

Jose Carlos Amâncio Oliveira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO III

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO
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ANEXO V
MINUTA DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS No ____/2018

Contrato sob regime de empreitada por preço global
que celebram entre si o MUNICIPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o no 13.654.405/0001-95, com sede à
Rua Edgard de Deus Pitta nº 914, Loteamento Aratu,
Barreiras/BA, neste ato representado por seu Prefeito
o Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, brasileiro,
casado,
inscrito
no
RG
sob
nº.
...............................SSP .......e no CPF sob nº
.........................................., doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa:___________, inscrita
no CNPJ/MF nº _ _._ _ _. _ _ _/0001-_ _, com sede na
AV. ________, nº ____, Edif. ____, nº ___, Bairro,
_______-UF, doravante denominada CONTRATADA,
representada pelo Sr. _______, portador do RG nº
_________ SSP-_ _ e CPF nº. ________, residente e
domiciliado à Rua _____, nº ___, Bairro, Cidade-UF,
têm justo e firmado este contrato de prestação de
serviços, estabelecidos no Edital e Anexos do
processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº
____/2018, sujeitando-se, no que couber, aos termos
da Lei Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo de
eletrificação para a prestação de serviços na construção, requalificação e modernização de
iluminação no trecho BR 242 e Avenida Dr. Cleriston Andrade e Antônio Carlos Magalhães
neste município, de acordo com as especificações contidas nos anexos do Edital da Tomada de
Preços no ____/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA
DOS PRAZOS
O presente instrumento de contrato terá o prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias, a
contar da data da ordem de serviços, podendo ser renovado por convenção das partes,
consubstanciada em Termo Aditivo.
Paragrafo único. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as
condições previstas no art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA TERCEIRA
DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO
O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço global, em
obediência ao cronograma dos serviços.
Parágrafo único. Os serviços serão pagos mensalmente com base nas quantidades efetivamente
executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, através da medição de Serviços
Executados.
CLÁUSULA QUARTA
DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS
O valor global do Contrato é de até R$ __________ (________________________), a ser pago de
acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato.
§ 1o. Na execução do presente contrato, as despesas relativas a mão de obra representam um total
de R$ ________ (___________ reais), correspondente ao percentual de __% (____ por cento) do
valor total estimado, conforme conta na proposta apresentada pela CONTRATADA.
As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação financeira:
Unidade – 03.11.11 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, e Serviços Públicos
Transporte
Públicos Atividade/Projeto: 2095 – Gestão das Ações de Iluminação Publica
Elemento de Despesa: 33.90.39 –Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas
Fonte de Recursos : 00 – Recurso Ordinários
CLÁUSULA QUINTA
DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO.
Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição dos serviços
executados no período, para efeito de faturamento.
§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia do
Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa a obra contratada.
§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer
que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados parcialmente.
§ 3o. O prazo para o pagamento das medições será de até 30 (trinta) dias contados da entrega e
aceitação das mesmas pelo CONTRATANTE a quem competirá providenciar sua aceitação ou não,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do recebimento.
§ 4o. Sobre os dias de eventuais atrasos de pagamento serão aplicados juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, “pro-rata tempore”, nos termos da alínea d, do inciso XIV, do art. 40 da Lei n.º
8666/93.

CLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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São obrigações da CONTRATADA:
I - indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal devidamente
credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo ao mesmo
gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, servir de elo constante de ligação entre as
partes, sendo que qualquer substituição do gestor contratual, deverá ser comunicada ao
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
II - executar, sob sua inteira responsabilidade, todos as atividades pertinentes aos serviços, em
obediência às normas técnicas e projeto aprovado, fornecendo materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários;
III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos
com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a
elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
IV - assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste Contrato, diretamente por seus
propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos;
V - refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços decorrentes de
erros constatados, de sua responsabilidade;
VI - providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste
Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do uso de equipamentos provisórios e
de segurança;
VII - a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer preposto por
determinação do CONTRATANTE;
VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos
empregados de sub-empreiteiras e/ou sub-contratadas, não cobertas pelo seguro do INSS correrão
por conta da CONTRATADA;
IX - manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e
equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos
eventualmente venha a ocorrer;
X – Permitir o livre acesso dos servidores da CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle, aos
documentos e registros contábeis da CONTRATADA;
XI - manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter
pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da pendência.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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São obrigações do CONTRATANTE:
I - fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, considerada a
natureza do mesmo;
II - designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato;
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado.
CLÁUSULA OITAVA
DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO
A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou subempreitar os
serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE, sob
pena do disposto na Cláusula Décima Segunda.
Parágrafo único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade integral pela
execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá por todos os serviços
executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre a
CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras.
CLÁUSULA NONA
DAS MULTAS
Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da utilização pelo
CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda deste Contrato e disposto no §
1o do artigo 86, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas:
I - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, em até 30
(trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da Autorização
dos Serviços determinados pela CONTRATADA;
II - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, por dia de atraso, acima de
30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de quaisquer das atividades constantes da
Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA.
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas,
alternativamente, as seguintes multas:
I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Segunda, sobre o
valor total ou parcial da obrigação não cumprida;
II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente moratório e,
consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de reparação de eventuais
perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar.
§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra.
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§ 4 . O CONTRATANTE descontará da garantia prestada pela CONTRATADA o valor das multas
previstas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a CONTRATADA pela
diferença.
§ 5o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento.
§ 6o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser impostas pelas
autoridades competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA
DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com fiel
observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento Provisório”.
§ 1o. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que deverá ser
realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que a
CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde Contrato, desde que o mesmo
tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha sido igualmente aprovada.
§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas técnicas
aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de Impugnação”,
conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima mencionada.
§ 3o. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá corrigir as falhas
apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado pelo CONTRATANTE,
sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se sem efeito a comunicação da conclusão.
§ 4o. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, o
CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das
penalidades previstas.
§ 5o. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento Provisório, se,
na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios ou testes.
§ 6o. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será efetuado após o
seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante lavratura do competente “Termo
de Recebimento Definitivo”.
§ 7o. A Inspeção Final, aprovação da totalidade dos serviços e a consequente emissão do Termo de
Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo de
observação previsto no § 5o desta cláusula.
§ 8o. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e entrega da Certidão Negativa de Débito
- CND especifica deste Contrato, emitida pelo INSS, e não havendo qualquer pendência a solucionar,
será emitido o competente Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais.
§ 9o. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos em lei.
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§10º.
A
execução
do
presente
Contrato
será
fiscalizada
pelo
funcionário:
_________________________, CREA-BA ________, lotado na Secretaria de _______________,
para fiscalização operacional do contrato.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam devidos em
decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos pagamentos que
efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislação vigente.
§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou ocorrerem
modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o ônus dos
contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-los a essas modificações,
compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenças resultantes dessas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESCISÃO
O CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação
judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer:
I - o não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigações e das
demais cláusulas contratuais;
II - a inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do CONTRATANTE;
III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da CONTRATADA
com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE;
IV - imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução das
especificações contratuais;
V - o desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE;
VI - o cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela CONTRATADA,
anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE;
VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a execução
contratual;
VIII - a dissolução da CONTRATADA;
IX - a alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo
do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato.
§ 1o. A rescisão contratual poderá ser:
I - administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos;
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II - judicial, nos termos da legislação em vigor;
III - amigável, por acordo entre as partes.
§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do art. 80 da
Lei n.º 8.666/93.
§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto contratual
por execução direta ou indireta.
§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará posse
imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem como de todos
os materiais existentes, devendo porém, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da
notificação, apresentar um relatório completo e avaliação detalhada, historiando as razões da
rescisão.
§ 5o. A avaliação, acima citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo
CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas do
CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre pessoas alheias.
§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para apresentação de
seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA.
§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de
contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e desimpedido.
§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os direitos de
defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea d, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
CONDIÇÕES GERAIS
O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados
ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em
garantia ou caucionados, sem prévia autorização escrita do CONTRATANTE.
§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos.
diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA,
referente ao objeto executado por ela.
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites legais e os direitos
assegurados à contratada.
§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e a
Proposta Comercial da CONTRATADA.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS COMUNICAÇÕES
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As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, através de
correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o assunto relativos a
este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas conforme o destinatário.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de BARREIRAS, Estado da Bahia,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

BARREIRAS, __ de________________ de 2018.

MUNICIPIO DE BARREIRAS
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratada

Testemunhas:

_____________________________
Nome:

_____________________________
Nome:
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ANEXO VI

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° _____/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO CORPO DA
EMPRESA

Declaramos sob as penas da Lei, não possuir em nosso quadro de sócios, proprietários,
administradores, responsáveis técnicos ou dirigentes, servidores ou dirigentes do órgão responsável
pela presente TOMADA DE PREÇOS (art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93).

BARREIRAS,___ de ________de 2018.

_______________________________
(razão social da empresa)
(nome e CPF do responsável legal)
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ANEXO VII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° _____/2018

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Cidade(UF), ------- de ---------- de 2018.

À
Prefeitura Municipal de BARREIRAS
Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇOS Nº _____/2018.
.

Para efeito de julgamento a ser realizado por essa Comissão de Licitação e de acordo com o
dispositivo na Lei Federal Nº 8.666/93, declaramos ter disponibilidade do pessoal técnico
especializado, máquinas e equipamentos considerados essenciais para o adequado cumprimento do
objeto da licitação acima identificada.

Atenciosamente,

Empresa Proponente
Endereço
CNPJ
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ANEXO VIII

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° _____/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

De acordo com o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, Declaro, para fins de participação no processo
licitatório acima em referência, que a empresa --------------------, por intermédio de representante legal
devidamente qualificado para esse fim, que recebeu os documentos, e, que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Local, ----------------/-----, 2018

Assinatura

Nome e número da RG e do CPF do declarante
Cargo / Função na Empresa
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ANEXO IX
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° _____/2018
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do art. 7º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref. EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº _____/2018
(Identificação da Licitante)

A licitante..................................................................., CNPJ Nº ..........................................., por
intermédio
de
seu
Representante
Legal.........................................................................................................................................................
...., portador (a) da Carteira de Identidade nº .............................................. e do CPF nº
..........................................., declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de
dezesseis anos
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

)*

Assinatura
.....................................Local,..................../2018

Nome e número da RG e do CPF do declarante
Cargo / Função na Empresa

(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO X
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° _____/2018

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A licitante.......................................................................... CNPJ nº.................., por meio de seu
representante, devidamente constituído, Sr. .......................... RG nº ............. CPF nº ................., para
fins do disposto no item 6.1.2 do Edital Tomada de Preços nº ______/2018 declara, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº _____/2018 foi elaborada
de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº
_______/2018, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Tomada de Preços nº ______/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº ______/2018 quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº
_______/2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº ______/2018 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº
________/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Barreiras antes da abertura oficial das
propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

____________________, em ___ de ______________ de 2018.
________________________________________________________
(Representante legal do licitante/, no âmbito da licitação, com identificação completa).
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ANEXO XI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° _____/2018
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA
(Empresa de Pequeno Porte)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS / BAHIA
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº _____/2018
(EMPRESA), Com sede a Rua -----------------, Nº ------- – Bairro: -----------,............... – Bahia, CNPJ sob
o nº 00.000.000/0000-00, declara à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, para fins de não
incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se
refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, e consequente participação no
processo licitatório acima em referência, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para este efeito, o declarante informa que:
I – Preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham modificar sua situação patrimonial;
b) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a
legislação pertinente;
II – O signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de
informar a Secretaria da Receita Federal e a unidade pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da lei nº 9.430 de 27 de Dezembro de 1996, o
sujeitaria, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), e ao crime
contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de Dezembro de 1990).
Cidade – BA,______de _______ de 2018

________________________________________________________________
(Cargo ou função da pessoa que assina/ Carimbo CNPJ)
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ANEXO XII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° _____/2018
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
À
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade sob nº
xxxxxxxxxxxxx SSP-UF e CPF sob. nº xxxxxxxxxxxxx, a participar em todas as fases do
procedimento licitatório, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº ______/2018, instaurada
pela Prefeitura Municipal de BARREIRAS - Bahia.
Na qualidade de representante legal da empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - ME, CNPJ/MF Nº - .- - -. - - -/0001-00, com sede na Rua xxxxxxxxxx, nº xxx, Bairro, Cidade – Bahia, outorga-se ao
acima credenciado, os poderes de renunciar ao direito de interposição de Recurso, apresentar
intenção de recurso, assinar atas, assinar declarações, assinar propostas, recorrer de decisões
administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.

Cidade/UF, ______de ________ de 2018.

NOME DA LICITANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sócio Administrador
Firma Reconhecida
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Barreiras, 22 de Agosto de 2017.
Setor de projetos e construções
Ref. Análise de Projeto
Prezados Senhores,
Anexo a esta segue projeto para CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE
ILUMINAÇÃO BR-242 E AVENIDA Dr. CLERISTON ANDRADE E ANTONIO CARLOS MAGALHAES,
sendo 6.823,00 mts de ramal Baixa tensão 380/220V, localizado no município de Barreiras, para análise e posterior
liberação.

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95
E-MAIL: gabinete@barreiras.ba.gov.br
Empreendimento: BR-242 E AVENIDA Dr. CLERISTON ANDRADE E ANTONIO CARLOS
MAGALHAES.
Carga Instalada total: 131KW/ Demanda: KVA 142,26
Responsável técnico: Enio de Melo Rodrigues CREA/SP: 060070075- Visto/BA:
21.802
Ramo de Atividade:Construção Elétrica
Ponto de Referência: CENTRO DE BARREIRAS

Seguem em anexo:
ART do projeto;
Plantas;
Memorial descritivo,

Atenciosamente,

____________________________________

Enio de Melo Rodrigues

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 ,Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Fone: (77) 3613-9591/ (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site:www.barreiras.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
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DADOS DO PROJETO

PROPRIETÁRIO / ENDEREÇO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95
AV. DR. CLÉRISTON DE ANDRADE, 229 - CENTRO,
BARREIRAS - BA

CONSUMIDOR / ENDEREÇO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Construção, Requalificação e Modernização de iluminação da BR 242, Avenida Dr.
Clériston Andrade e Avenida Antônio Carlos Magalhaes / Centro Barreiras-BA

PROJETO ELÉTRICO.
Objeto: Extensão de rede BT 380/220V Para Iluminação, BR 242, Avenida Dr. Clériston
Andrade e Avenida Antônio Carlos Magalhaes Centro Barreiras-BA

RESPONSÁVEL TÉCNICO.
Engº Eletricista: ENIO DE MELO RODRIGUES
CREA/SP: 060070075-7
Visto/BA:
21.802
Barreiras - BA
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1.0.

OBJETIVO DO MEMORIAL DESCRITIVO:
Este memorial descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes e
especificações técnicas necessárias para o perfeito entendimento do projeto das
instalações elétricas referente à execução de extensão de rede BT-380/220V e
retirada da rede existente, na BR 242, Avenida Dr. Clériston Andrade e
Avenida Antônio Carlos Magalhaes, de propriedade da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARREIRAS- BA.

2.0.

NORMAS E ESPECIFICAÇÕES ADOTADAS:
O projeto foi elaborado observando-se as normas e especificações técnicas da:
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA)

3.0.

COMPOSIÇÃO DO PROJETO:
O presente projeto é composto de memorial descritivo, plantas de
situação/localização, cópia da ART e dos demais documentos e informações
necessárias segundo as normas existentes, objetivando o perfeito entendimento
para a execução da obra em pauta.

4.0.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PROJETO:
4.1. Atendimento de Energia:
O atendimento será feito em tensão secundária 380/220V, a partir dos
padrões instalados nas avenidas e as margens da BR.
OBS: Deverá ser construído os padrões de entrada nos locais onde não
houver conforme normas da concessionária.
Deverá ser atualizado os padrões de entrada nos demais locais.
4.2. Extensão de Rede Elétrica em BT Subterrânea.
Será implantado ramal de rede elétrica Subterrânea BT Trifásica numa
extensão de 6.823m, para atendimento a Iluminação da BR 242, Avenida Dr.
Clériston Andrade e Avenida Antônio Carlos Magalhaes, conforme desenho
na planta de projeto.
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A rede será construída com Cabo Flexível 16mm² de acordo com padrão de
Normas técnicas ABNT.
A instalação interna dos postes será construída com cabo PP 2#1,5mm.
A instalação de reatores e relés nos postes existentes da concessionária
serão com cabos 2,5mm².
4.3. Sistema de Aterramento:
Será executado um sistema de aterramento, com hastes de 16 x 2400 mm,
cabo de cobre Aterrados os Neutros e será aterrado a parte metálica dos
postes na rede de aterramento e onde fizer necessário, conforme
especificação ABNT.
5.0.

DETERMINAÇÃO DAS CARGAS:

5.1. Critérios Adotados para Determinação das Cargas:
Consideramos o cálculo da demanda de iluminação.
As cargas a serem consideradas no referido projeto estão distribuídas em
652 Luminárias a serem atendidos pelos Padrões existente.
5.2. Cálculo da Demanda:
Demanda de iluminação: Lapadas de Led de 217W e 255W e perda de
6W.
(568X 0,217W) = 123,256 KW/0,92= 133,97KVA

(12X 0,255W) = 3,06 KW/0,92= 3,32KVA

6.0.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
- Rede elétrica de iluminação pública deverá ser construída através de rede
subterrânea há no mínimo 0,5m de profundidade com eletrodutos de 2”.
- Ponto de entrega será localizado na conexão com o braço da iluminação
pública.
- O projeto foi elaborado em Cinco jogos de uma planta numerada, sendo:
* Planta baixa
01/05
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* Planta baixa
* Planta baixa
* Planta baixa
* Planta baixa

02/05
03/05
04/05
05/05

- Qualquer informação não mencionada neste memorial deverá estar contida nos
detalhes construtivos e técnicos do projeto elétrico (desenho).
Será necessário cortar as calçadas e avenidas para implantação da rede
subterrânea, sendo que as calçada deverão ser reconstruída pela contratada e
as avenidas será informada a prefeitura para que ela possa recolocar os asfalto.
Serão retirados 102 postes e as 4.570m de redes de Baixa tensão, sendo
necessário o transporte até o depósito da prefeitura municipal, local para a
devolução.
Será necessário o acompanhamento de encanador, pois poderá ocorre a
danificação de tubulações de água e esgoto.
Obra é dividida em 10 circuitos independentes ligados em padrões distintos
conforme planta Baixa.
7.0 Ramal da Rede Elétrica BT Subterrânea:
A relação completa dos materiais a serem aplicados na obra conforme
planilha orçamentária.
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Luminária Pública Modular LED 217W, 4 módulos, 5000K 220V COM BASE P/RELÉ CLU-M250Tam. 733 x 300 X 76mm ou Similar

Características Gerais CLU-M250
Potência Nominal 217W (±10%)
Faixa de Tensão Nominal 127VAC (1,69A) / 220VAC (0,977A) / 277VAC (0,776A)
Frequência Nominal 50/60Hz
Classificação Fotométrica Tipo II Média / Ângulo 0º - Totalmente Limitada
Fluxo Luminoso da Luminária (@Tj65ºC) 25150 lm (±10%)
Eficiência da Luminária (@Tj65ºC) 116 lm/w (±10%)
Índice de Reprodução de Cores >75
Temperatura de Cor Padrão 5 000K (±275K)
Fator de Potência (à plena carga) >0,95
Grau de Proteção IP67 no compartimento óptico / IP54 no alojamento do controlador
Grau de Impacto IK 09
Condições de Operação Altitude: 1500m / Temperatura Média do ar: +35ºC / Temperatura do ar
ambiente: -30ºC ~ +50ºC / Umidade relativa do ar: até 100%
Garantia do Produto Garantia de 5 anos
Tipo de Proteção Contra Choque Classe 1
Expectativa de Vida 50 000h @L70
Características do LED CLU-M250
Faixa de Tensão Nominal 202VCC
Corrente Nominal 0,95 A
Características Construtivas CLU-M250
Quantidade de Módulos 4
Material do Corpo Liga de Alumínio Injetado
Material do Corpo Alumínio Extrudado 6063
Material da Lente PPMA
Instalação Encaixe para poste ou braço de 80mm
Massa 10,4Kg
Medidas 733 x 300 X 76mm
Área da Força do Vento S = 0,046m²
Torque de Aplicação nos Parafusos do Braço Parafuso M10 10x1,5 = 15N.m
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Comparativo LED X Convencional CLU-M250
Equivalência HID 500W / 600W
Luminária Pública Modular LED 255W, 5 módulos, 5000K 220V COM BASE P/RELÉ CLU-M300-Tam.
811 x 300 X 76mm ou Similar

Características Gerais CLU-M300
Potência Nominal 255 W (±10%)
Faixa de Tensão Nominal 127VAC (1,99A) / 220VAC (1,15A) / 277VAC (0,913A)
Frequência Nominal 50/60Hz
Classificação Fotométrica Tipo II Média / Ângulo 0º - Totalmente Limitada
Fluxo Luminoso da Luminária (@Tj65ºC) 29 250 lm (±10%)
Eficiência da Luminária (@Tj65ºC) 115 lm/w (±10%)
Índice de Reprodução de Cores >75
Temperatura de Cor Padrão 5 000K (±275K)
Fator de Potência (à plena carga) >0,95
Grau de Proteção IP67 no compartimento óptico / IP54 no alojamento do controlador
Grau de Impacto IK 09
Condições de Operação Altitude: 1500m / Temperatura Média do ar: +35ºC / Temperatura do ar
ambiente: -30ºC ~ +50ºC / Umidade relativa do ar: até 100%
Garantia do Produto Garantia de 5 anos
Validade Para Armazenamento Indeterminada
Tipo de Proteção Contra Choque Classe 1
Expectativa de Vida 50 000h @L70
Características do LED CLU-M300
Faixa de Tensão Nominal 252VCC
Corrente Nominal 0,90 A
Características Construtivas CLU-M300
Quantidade de Módulos 5
Material do Corpo Liga de Alumínio Injetado
Material do Corpo Alumínio Extrudado 6063
Material da Lente PPMA
Instalação Encaixe para poste ou braço de 80mm
Massa 11,5Kg
Medidas 811 x 300 X 76mm
Área da Força do Vento S = 0,052m²
Torque de Aplicação nos Parafusos do Braço Parafuso M10 10x1,5 = 15N.m
Comparativo LED X Convencional CLU-M300
Equivalência HID >600W
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Poste Telecônico Galvanizado 8 Mt de Altura

Poste decorativo para iluminação, fabricado em aço SAE 1010/1020, Mastro central, telecônico
reto, sem janela de inspeção, 8 metros de altura, com base e chumbadores. Fabricado em aço
carbono, com diâmetro no topo de 127mm e base com 165,10mm com espessura mínima da chapa
3,00mm. Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 850mm de comprimento, soldados em forma
de gabarito, com porcas e arruelas para fixação do poste; dois braços curvos decorativo com
chapa soldada na parte externa do braço com espessura mínima de 2,00mm, tubo para encaixe da
luminária com diâmetro de 50,80mm. Pintado eletrostaticamente com tinta pó poliéster, com cura

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 ,Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Fone: (77) 3613-9591/ (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site:www.barreiras.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
de 220ºC, cor a definir. Opção de galvanizado e pintado Fornecido conforme o modelo RECIFE 2
de referência Fibrometal do Brasil ou similiar.
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BRAÇO CURVO COM SAPATA U
DESCRIÇÃO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Braço curvo com sapata.



Fabricado em tubo de aço sae 1010/1020.



Sapata para fixação em chapa de aço viga “u”.



Galvanizado a fogo conforme norma NBR 6323.

CÓDIGO
BCU-3,0/60

A(mm) B(mm)
2200

2000

øD(mm)

E(mm)

60,3

45º

Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 ,Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP 47.803.914.
Fone: (77) 3613-9591/ (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95
Site:www.barreiras.ba.gov.br

NOTAS 1:

2 LAMINARIAS.

NOTAS:
CIRCUITO1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

4 LAMINARIAS.
DA CONCECIONARIA.

CABO PP 2#1,5mm
Cabo de 30cm

26

-4-

-3-

-2-

-2-

-

-1

-

-1

Cabo de 30cm

250

25
24
-2-

23
22
21
20

-

-10

Eletroduto Flex 3/4 "

N

Eletroduto Flex 3/4 "

Eletroduto Rigido 2 "

AB
C

-1- -2-

Conector ATR

AB

-1- -2- -3--4-

N

C

19

Eletroduto Rigido 2 "

Conector ATR

-1-

18
-

-10
HASTE TERRA 5/8 "

17

HASTE TERRA 5/8 "

16
15
-10
-1-

ICO

13

S

A
RIF

14

X:T

E

12
11
10

-10

:TR
X
E

09
08
07

ICO
S
A

IF

-1-

372

06
05

-10

04
03

375

DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM

-1CAIXA DE
PASSAGEM

02

DET. DA CX. DE PASSAGEM/ATERRAMENTO

376

CONECTOR
35-120/10-35mm

377
400

01

350

-

-1

374

100

ELETRODUTO 2"

300

200
260
300

CARACTERISTICAS DO PROJETO :

NOTAS :

3
JOSE DOS SANTOS
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS,

2

ENIO
5 - CIRCUITO SINGELO
6 - SUPRIMENTO - PADROES TRIFASICOS
7 - Km TOTAL DA REDE SECUNDARIA 6.823 MT

1
DATA

EXECUTADO

VISTO

ENIO

APROV.
TEODOLITO

ATIVIDADE

NOME

PROJETADO

ENIO

DESENHADO

ENIO

VERIFICADO

ENIO

DESENHADO/COPIADO

ENIO

DATA
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017

PREF. MUN.DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95

ENIO DE MELO RODRIGUES
CREA/SP: 060070075-7 Visto/BA:

21.802

NOTAS:
CIRCUITO1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

NOTAS 1:

250

DA CONCECIONARIA.

CABO PP 2#1,5mm

5
25

25

5

5

25
25

5

-8-

-8-

5

25

5

25
5
25

25

EX:TRIFASICO

-8-

5

-8-

-8-8-

42
-9-

-2-

43

44

45

-3-

46

47

-3-

48

50

49

52

51

-3-

41

40
39
38
37

-2-

36
-9-

35
34

ICO
S
A

IF

:TR
EX

32
-9-

31

33

-2-

:TR
X
E

DETALHE CONSTRUTIVO POSTE COM 2

DETALHE CONSTRUTIVO POSTE COM 4

ICO
S
IFA

30
29
28
27

-2-

DETALHE DA CAVA P/ ELETRODUTO

AB
N

100mm

500mm

300mm

C

Terra compactada sem pedras

CARACTERISTICAS DO PROJETO :

P

P

50,00mm

NOTAS :

3
JOSE DOS SANTOS
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS,

2

ATIVIDADE
ENIO

5 - CIRCUITO SINGELO
6 - SUPRIMENTO - PADROES TRIFASICOS
7 - Km TOTAL DA REDE SECUNDARIA 6.823 MT

1
DATA

EXECUTADO

VISTO

ENIO

APROV.
TEODOLITO

NOME

PROJETADO

ENIO

DESENHADO

ENIO

VERIFICADO

ENIO

DESENHADO/COPIADO

ENIO

DATA
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017

PREF. MUN.DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95

ENIO DE MELO RODRIGUES
CREA/SP: 060070075-7 Visto/BA:

21.802

53

NOTAS:
CIRCUITO1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

NOTAS 1:

250

DA CONCECIONARIA.

CABO PP 2#1,5mm

254

257

256

255

260

259

258
-7-

-7-3-

-3-8-

66

65

-8-

67

69

68

70

-8-

54

53

56

55

-3-

57

58

59

60

61

62

63

CARACTERISTICAS DO PROJETO :

73

64

-3-

322

EX:TRIFASICO

-4-

72

71

321

320

317

318

319

316

315

75

74

314

-4-

77

76

311

313

NOTAS :

3
JOSE DOS SANTOS
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS,

2

ENIO
5 - CIRCUITO SINGELO
6 - SUPRIMENTO - PADROES TRIFASICOS
7 - Km TOTAL DA REDE SECUNDARIA 6.823 MT

1
DATA

EXECUTADO

VISTO

ENIO

APROV.
TEODOLITO

ATIVIDADE

NOME

PROJETADO

ENIO

DESENHADO

ENIO

VERIFICADO

ENIO

DESENHADO/COPIADO

ENIO

DATA
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017

PREF. MUN.DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95

ENIO DE MELO RODRIGUES
CREA/SP: 060070075-7 Visto/BA:

21.802

310

NOTAS:
CIRCUITO1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

NOTAS 1:

250

DA CONCECIONARIA.

CABO PP 2#1,5mm

278

264
262

261

265

263

POSTE
7/300

267

266

270

269

268

79

78

82

81

86

85

84

83

308

309

POSTE
7/300

307

306

CARACTERISTICAS DO PROJETO :

304

-6-

-7-

88

87

-4-

89

91

90

93

92

-5-

301

300

299

294

295

298

293

292

96

95

94

291

290

-5-

289

303

NOTAS :

3
JOSE DOS SANTOS
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS,

2

ENIO
5 - CIRCUITO SINGELO
6 - SUPRIMENTO - PADROES TRIFASICOS
7 - Km TOTAL DA REDE SECUNDARIA 6.823 MT

1
DATA

EXECUTADO

VISTO

ENIO

APROV.
TEODOLITO

ATIVIDADE

NOME

PROJETADO

ENIO

DESENHADO

ENIO

VERIFICADO

ENIO

DESENHADO/COPIADO

ENIO

DATA
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017

PREF. MUN.DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95

-.6-

104

105

106

-7-

296
302

305

EX:TRIFASICO

-7-

-7-

80

273

272

-7-

EX:TRIFASICO

-4-

271

277

276

275

274

280

279

282

281

ENIO DE MELO RODRIGUES
CREA/SP: 060070075-7 Visto/BA:

21.802

97

288

250

NOTAS:
CIRCUITO1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

NOTAS 1:

DA CONCECIONARIA.

CABO PP 2#1,5mm

285

283
284
103

104

99

98

101

102

100

287

CARACTERISTICAS DO PROJETO :

NOTAS :

3
JOSE DOS SANTOS
DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS,

2

ENIO
5 - CIRCUITO SINGELO
6 - SUPRIMENTO - PADROES TRIFASICOS
7 - Km TOTAL DA REDE SECUNDARIA 6.823 MT

1
DATA

EXECUTADO

VISTO

ENIO

APROV.
TEODOLITO

ATIVIDADE

NOME

PROJETADO

ENIO

DESENHADO

ENIO

VERIFICADO

ENIO

DESENHADO/COPIADO

ENIO

DATA
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017
20/08/2017

PREF. MUN.DE BARREIRAS
CNPJ: 13.654.405/0001-95

ENIO DE MELO RODRIGUES
CREA/SP: 060070075-7 Visto/BA:

21.802

Descrição do Orçamento

Bancos Utilizados

B.D.I.

Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO BR-242, AVENIDA CLERISTON ANDRADE E ACM

SINAPI - 05/2018 - BA
SICRO3 - 01/2018 - BA
SICRO2 - 11/2016 - BA
ORSE - 03/2018 - SE
EMBASA - 06/2017 - BA

21,97%

0,0% - Não Desonerada

Planilha Orçamentária Sintética
Item

Código

Banco

1

Descrição

Tipo

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit com BDI
M. O.
MAT

Total

M. O.

Total Geral
MAT.

SERVIÇOS PRELIMINARES - Retirada e transporte de todos os materiais existente/instalados e
entrega no deposito da Prefeitura

1.1

91677

SINAPI

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

H

1.2

88264

SINAPI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

1.3

88247

SINAPI

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

1.4

73480

SINAPI

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ
1418/51 - 184 HP
CONSTRUÇÃO DE REDE 380/220V SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

2

Total
66.805,00

50,00

86,70

105,22

0,52

105,74

5.261,00

26,00

5.287,00

H

500,00

22,00

20,42

6,41

26,83

10.210,00

3.205,00

13.415,00

H

1.000,00

17,03

14,36

6,41

20,77

14.360,00

6.410,00

20.770,00

H

150,00

149,40

18,27

163,95

182,22

2.740,50

24.592,50

27.333,00
3.227.852,65

2.3

cotação 4

Próprio

Poste decorativo para iluminação, fabricado em aço SAE 1010/1020, Mastro central, telecônico
reto, sem janela de inspeção, 8 metros de altura, com base e chumbadores. Fabricado em aço
carbono, com diâmetro no topo de 127mm e base com 165,10mm com espessura mínima da
chapa 3,00mm. Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 850mm de comprimento, soldados
em forma de gabarito, com porcas e arruelas para fixação do poste; dois braços curvos
decorativo com chapa soldada na parte externa do braço com espessura mínima de 2,00mm,
tubo para encaixe da luminária com diâmetro de 50,80mm. Pintado eletrostaticamente com
tinta pó poliéster, com cura de 220ºC, cor a definir. galvanizado e pintado Fornecido conforme o
modelo RECIFE 2 de referência Fibrometal do Brasil ou similiar. 8 METROS P/4 LAMINARIAS

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
EXTERNA

un

3,00

3.231,16

141,87

3.799,17

3.941,04

425,61

11.397,51

11.823,12

2.3

cotação 2

Próprio

Poste decorativo para iluminação, fabricado em aço SAE 1010/1020, Mastro central, telecônico
reto, sem janela de inspeção, 8 metros de altura, com base e chumbadores. Fabricado em aço
carbono, com diâmetro no topo de 127mm e base com 165,10mm com espessura mínima da
chapa 3,00mm. Quatro chumbadores de diâmetro 5/8 com 850mm de comprimento, soldados
em forma de gabarito, com porcas e arruelas para fixação do poste; dois braços curvos
decorativo com chapa soldada na parte externa do braço com espessura mínima de 2,00mm,
tubo para encaixe da luminária com diâmetro de 50,80mm. Pintado eletrostaticamente com
tinta pó poliéster, com cura de 220ºC, cor a definir. Opção de galvanizado e pintado Fornecido
conforme o modelo RECIFE 2 de referência Fibrometal do Brasil ou similiar. 8 METROS P/2
LAMINARIAS

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
EXTERNA

un

195,00

2.853,22

165,27

3.314,80

3.480,07

32.227,65

646.386,00

678.613,65

2.4

6887

ORSE

Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m

Material

un

178,00

226,72

276,53

276,53

49.222,34

49.222,34

2.4

cotação 7

Próprio

LUMINÁRIA LED 217W, 4 MODULOS, INSTALADA, CONEXLED OU SIMILAR

PÇ

568,00

2.153,87

95,84

2.531,23

2.627,07

54.437,12

1.437.738,64

1.492.175,76

2.5

cotação 8

Próprio

LUMINÁRIA LED 255W, 5 MODULOS, INSTALADA, CONEXLED OU SIMILAR

PÇ

12,00

2.960,17

95,84

3.514,67

3.610,51

1.150,08

42.176,04

43.326,12

2.6

8466

ORSE

Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos

m

7.500,00

5,49

3,78

2,91

6,69

28.350,00

21.825,00

50.175,00

2.7

91927

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

1.800,00

3,00

1,04

2,61

3,65

1.872,00

4.698,00

6.570,00

2.8

91934

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

28.152,00

12,56

3,99

11,32

15,31

112.326,48

318.680,64

431.007,12

2.9

83399

SINAPI

580,00

25,35

11,29

19,62

30,91

6.548,20

11.379,60

17.927,80

3244

ORSE

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico

UN

2.10

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Conversão InfoWOrca

un

580,00

5,70

0,00

6,95

6,95

0,00

4.031,00

4.031,00

2.11

4014

ORSE

Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento

Un

35,00

9,00

0,00

10,97

10,97

0,00

383,95

383,95

2.12

3329

ORSE

Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m

un

50,00

11,00

0,00

13,41

13,41

0,00

670,50

670,50

Pontos de Suprimento de Energia
Convencionais
Conversão InfoWOrca

2.14

10618

ORSE

Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado - revestido com material
Material
plástico polimérico - com um parafuso em aço zincado ou liga de alumínio - para cabo isolado 35120/10-35MM

un

2.000,00

4,47

2.14

96985

SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

2.15

cotação 5

Próprio

2.16

10270

ORSE

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 ENTERRADO
Conector de terra duplo - fornecimento

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Pontos de Suprimento de Telefone

2.17

2923

ORSE

Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm

2.18

4024

ORSE

Cinta para poste circular 160mm - Fornecimento

2.19

83446

SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

2.20

11137

ORSE

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw

2.21

8432

ORSE

Concreto simples fck= 21 MPA, dosado com pedrisco (pó de pedra granítica), fabricado na obra,
sem lançamento e adensamento

5,45

5,45

UN

198,00

43,37

M

6.823,00

40,73

un

198,00

13,90

Fornecimento de Materiais para Redes de
Energia Elétrica e Iluminação
Entrada em Baixa Tensão

un

198,00

M

10,00

INEL - INSTALAÇÃO
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO
Entrada em Baixa Tensão

UN

198,00

un

Concreto Simples

m³

8,79

44,10

52,89

1.740,42

8.731,80

10.472,22

31,80

17,87

49,67

216.971,40

121.927,01

338.898,41

0,00

16,95

16,95

0,00

3.356,10

3.356,10

9,33

0,00

11,37

11,37

0,00

2.251,26

2.251,26

27,99

0,00

34,13

34,13

0,00

341,30

341,30

150,87

87,17

96,84

184,01

17.259,66

19.174,32

36.433,98

10,00

1.341,88

464,57

1.172,12

1.636,69

4.645,70

11.721,20

16.366,90

49,50

379,40

70,20

392,55

462,75

3.474,90

19.431,22

22.906,12

514.000,72

2.780.656,93

Totais ->

10.900,00

10.900,00

3.294.657,65

Tipo de Licitação

Total sem BDI

Abertura da Licitação

Total do BDI

R$ 593.117,94

Número do Processo Licitatório

Total Geral

R$ 3.294.657,65

_______________________________________________________________
ENGº CIVIL Mauricio Pereira Cavalcante Sampaio

R$ 2.701.539,71

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: Construção, requalificação e modernização de iluminação no trecho BR 242 e Avenida Dr. Cleriston Andrade e
Antônio Carlos Magalhães neste município
TIPO DE OBRA:

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,00%

Itens

Siglas

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 Desoneração)
BDI (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)

AC
SG
R
DF
L
CP
ISS

% Adotado

CPRB
BDI PAD

REPRESENTANTE LEGAL

1º Quartil

Médio

3º Quartil

5,29%
0,25%
1,00%
1,01%
5,80%
3,65%
3,00%

5,29%
0,25%
1,00%
1,01%
8,00%
3,65%
0,00%

5,92%
0,51%
1,48%
1,07%
8,31%
3,65%
2,50%

7,93%
0,56%
1,97%
1,11%
9,51%
3,65%
5,00%

0,00%
21,97%

0,00%

4,50%

4,50%

Descrição do Orçamento

Bancos Utilizados

B.D.I.

Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO BR-242, AVENIDA CLERISTON ANDRADE E ACM

SINAPI - 05/2018 - BA
SICRO3 - 01/2018 - BA
SICRO2 - 11/2016 - BA
ORSE - 03/2018 - SE
EMBASA - 06/2017 - BA

21,97%

0,0% - Não Desonerada

Cronograma Físico-Financeiro
Item

Descrição

1

SERVIÇOS PRELIMINARES - Retirada e transporte de todos os materiais existente/instalados e
entrega no deposito da Prefeitura

1.1

ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

100,00%
5.287,00

100,00%
5.287,00

1.2

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

100,00%
13.415,00

100,00%
13.415,00

1.3

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

100,00%
20.770,00

100,00%
20.770,00

1.4

CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ
1418/51 - 184 HP

100,00%
27.333,00

100,00%
27.333,00

2

CONSTRUÇÃO DE REDE 380/220V SUBTERRÂNEA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.3
2.3

Poste decorativo para iluminação, fabricado em aço SAE 1010/1020, Mastro central, telecônico reto,
sem janela de inspeção, 8 metros de altura, com base e chumbadores. Fabricado em aço carbono,
com diâmetro
no para
topoiluminação,
de 127mm efabricado
base comem
165,10mm
com espessura
mínima
da chapa
3,00mm.
Poste
decorativo
aço SAE 1010/1020,
Mastro
central,
telecônico
reto,

2.4

sem janela de inspeção, 8 metros de altura, com base e chumbadores. Fabricado em aço carbono,
com
no topopadrão
de 127mm
e base
165,10mm
com espessura mínima da chapa 3,00mm.
Braçodiâmetro
para luminária
Energisa
3/4"com
x 3,00
m

2.4

LUMINÁRIA LED 217W, 4 MODULOS, INSTALADA, CONEXLED OU SIMILAR

100,00%
1.492.175,76

2.5

LUMINÁRIA LED 255W, 5 MODULOS, INSTALADA, CONEXLED OU SIMILAR

100,00%
43.326,12

2.6

Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v

100,00%
50.175,00

2.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

2.9

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.10

Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico

100,00%
4.031,00

2.11

Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento

100,00%
383,95

2.12

Fornecimento de fita auto fusão 19 mm x 10 m

2.14

Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado - revestido com material
plástico polimérico - com um parafuso em aço zincado ou liga de alumínio - para cabo isolado 35120/10-35MM
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

2.14

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS
150 DIAS

180 DIAS

210 DIAS

20,00%
135.722,73

20,00%
135.722,73

20,00%
135.722,73

100,00%
11.823,12
100,00%
678.613,65
100,00%
49.222,34

30,00%
14.766,70

20,00%
135.722,73

20,00%
135.722,73

30,00%
14.766,70

40,00%
19.688,94

20,00%
10.035,00

100,00%
6.570,00

50,00%
3.285,00

20,00%
10.035,00

20,00%
10.035,00

20,00%
10.035,00

20,00%
10.035,00

20,00%
86.201,42

25,00%
107.751,78

25,00%
107.751,78

20,00%
86.201,42

240 DIAS

270 DIAS

300 DIAS

330 DIAS

360 DIAS

50,00%
5.911,56

50,00%
5.911,56

20,00%
298.435,15

20,00%
298.435,15

20,00%
298.435,15

20,00%
298.435,15

20,00%
298.435,15

20,00%
8.665,22

20,00%
8.665,22

20,00%
8.665,22

20,00%
8.665,22

20,00%
8.665,22

10,00%
38,40

10,00%
38,40

10,00%
38,40

10,00%
33.889,84

10,00%
33.889,84

20,00%
67.779,68

50,00%
3.285,00

100,00%
431.007,12

10,00%
43.100,71

100,00%
17.927,80

100,00%
17.927,80
100,00%
4.031,00
10,00%
38,40

10,00%
38,40

10,00%
38,40

10,00%
38,40

10,00%
38,40

10,00%
38,40

100,00%
670,50

25,00%
167,63

25,00%
167,63

25,00%
167,63

25,00%
167,63

82,00%
10.900,00

2,00%
218,00

20,00%
2.180,00

20,00%
2.180,00

20,00%
2.180,00

50,00%
5.236,11

50,00%
5.236,11

10,00%
33.889,84

10,00%
33.889,84

50,00%
1.678,05

50,00%
1.678,05

30,00%
10.930,19

40,00%
14.573,59

100,00%
10.472,22

2.15

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

2.16

Conector de terra duplo - fornecimento

100,00%
338.898,41
100,00%
3.356,10

10,00%
33.889,84

2.17

Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 300mm

100,00%
2.251,26

50,00%
1.125,63

50,00%
1.125,63

2.18

Cinta para poste circular 160mm - Fornecimento

100,00%
341,30

50,00%
170,65

50,00%
170,65

2.19

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

100,00%
36.433,98

2.20

Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw

100,00%
16.366,90

2.21

Concreto simples fck= 21 MPA, dosado com pedrisco (pó de pedra granítica), fabricado na obra,
sem lançamento e adensamento

100,00%
22.906,12

10,00%
33.889,84

10,00%
33.889,84

25,00%
9.108,50

10,00%
38,40

20,00%
2.180,00

10,00%
33.889,84

5,00%
1.821,70
100,00%
16.366,90

25,00%
5.726,53

25,00%
5.726,53

25,00%
5.726,53

25,00%
5.726,53

Porcentagem Mensal

2,03%

0,59%

6,21%

8,85%

9,25%

9,51%

8,79%

11,96%

11,20%

10,35%

11,88%

9,32%

Custo Mensal

66.805,00

19.386,38

204.760,48

291.688,48

304.620,40

313.356,26

289.722,77

394.042,58

368.898,97

341.028,61

391.285,35

307.100,38

Porcentagem Acumulada

2,03

2,62

8,83

17,68

26,93

36,44

45,24

57,20

68,39

78,74

90,62

99,94

Custo Acumulado

Tipo de
Licitação
Abertura
da
Licitação
Número do

66.805,00

86.191,37

Total sem BDI

290.951,85

582.640,33

R$ 2.701.539,71

Total do BDI

R$ 593.117,94

Total Geral

R$ 3.294.657,65

Processo

_______________________________________________________________
ENGº CIVIL Mauricio Pereira Cavalcante Sampaio

887.260,73

1.200.616,99

1.490.339,75

1.884.382,34

2.253.281,31

2.594.309,92

2.985.595,27

3.292.695,65

