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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022
1.

PREÂMBULO:

1.1.
A Prefeitura Municipal de Jussiape– ESTADO DA BAHIA torna público que, o
Presidente da Comissão de Licitações receberá a documentação e propostas para a realização das obras
descritas no item 2 – OBJETO, deste Edital e seus anexos, e que foram devidamente registrados no
Protocolo do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE.
1.2.

A obra objeto do presente edital será executada pela Secretaria de Obras.

1.3.
Esta licitação será do tipo Menor Preço pelo Total Global, regime de execução indireta,
empreitada por preço global e regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações.
1.4.
Aplica-se à presente Licitação e ao contrato que dela defluirá, as disposições constantes
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e à Lei Estadual nº 9.433/05.
1.5.
A documentação completa do Edital, e seus anexos, poderá ser examinada e retirada, no
Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape, situada à Praça 09 de Julho, N° 167,
Bairro Centro– Jussiape – BA.
1.6.
Os licitantes, desde que regularmente estabelecidos no país, e que satisfaçam as
condições do presente edital, deverão apresentar na sala da Comissão Permanente de Licitação, os
seguintes documentos:
a)
ENVELOPE 1 – Documentos de Habilitação; em uma via, no original ou em cópia
autenticada, conforme instruções contidas no item 07 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deste
Edital;
b)
ENVELOPE 2 – Proposta de Preços; em uma via, no original ou em cópia autenticada,
conforme instruções contidas no item 08 – PROPOSTA DE PREÇOS, deste Edital;
1.7.
A documentação relacionada no item anterior deverá ser entregue no local, até o dia e
horário, citados à seguir:
1.7.1.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Jussiape, situada à Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro
Centro– Jussiape – BA.
1.7.2.

DATA: 07/06/2022.

1.7.3.

HORÁRIO: 10:00 horas

1.8.
abaixo:

A Sessão de Abertura dos envelopes acontecerá no dia, horário e local especificados

1.8.1.
LOCAL: Setor de Licitações Prefeitura Municipal de Jussiape, situada à Praça 09 de Julho,
N° 167, Bairro Centro– Jussiape – BA

2.

OBJETO:

2.1.
Constitui-se como objeto do presente edital, a execução dos serviços de mão de obra, de
engenharia, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de conclusão da construção
da Praça Dr. Procópio Pereira Alencar no município de Jussiape - BA, conforme Contrato de Repasse
MCIDADES 856801/2017 - Operação 1045195-17, de acordo com o projeto básico, constante no
processo, e toda a documentação apresentada e relacionada em anexo que integram este Edital,
Visto da presidente CPL
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independente de transcrição.

2.2.

PRAZO DE ENTREGA:

2.2.1.
O prazo para a execução total da obra é de 02 (dois) meses, contados a partir do dia
seguinte da emissão da Ordem de Serviços.
2.3.

VALOR MÁXIMO DO OBJETO:

2.4.1.
O valor global máximo aceito pelo Município de Jussiape para a execução da obra objeto,
será de R$ 126.792,35 (Cento e vinte e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e cinco
centavos).
2.5.
Se encontrada, eventualmente, divergências entre projeto e orçamento básico, para fins
de execução da obra, prevalecerá o disposto no projeto.

3.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1.
Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto
desta licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país.
3.2.
Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, recuperação judicial, empresas estrangeiras que não funcionam no país,
nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar, ou que contenham contratos
suspensos com a Administração Pública, em quaisquer das esferas da Federação.
3.2.1.
A não observância das vedações do item 3.2 é de inteira responsabilidade da licitante
que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
3.2.2.

Não poderão participar pessoas físicas.

3.3.
Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, ou da execução dos serviços
a eles necessários:
3.3.1.

O autor do projeto, básico ou executivo.

3.3.2.
Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
3.3.3.

Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

3.3.3.1.
Licitações.

A restrição do item 3.3.3. se estende aos membros da Comissão Permanente de

3.3.4.
Os servidores municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio,
subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas funções;
3.3.5.

Empresa que detenha débitos com a Fazenda Pública Municipal.

3.3.6.
grau;

O Prefeito, seu cônjuge e aos demais parentes consanguineos ou afins até o terceiro

3.4.
Não será permitida a apresentação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
3.5.

Não será permitida a apresentação de mais de uma proposta por empresa licitante.
Visto da presidente CPL
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Não será admitida a participação de empresas em consórcio.

3.7.
A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório, salvo se houver impugnação ao edital em trânsito na abertura do
certame.
3.8.
Considera-se participação indireta, para fins do disposto no item 3.3., a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do
projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, aplicando-se, também, aos
membros da comissão de licitação.
3.9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
3.9.1. A participação nesta licitação implica na aceitação, integral e irretratável pelos licitantes, dos
termos, cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão a integrar o contrato como se
transcrito, com lastro na legislação ao preâmbulo contida bem como na observância dos regulamentos
administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de
seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução do contrato.
3.9.2 Este Edital poderá ser adquirido na sede desta Prefeitura Municipal das 8:00 as 12:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
3.9.3 Somente poderão participar da presente licitação as empresas legalmente constituídas e
estabelecidas, que estejam habilitadas e capacitadas a executar o seu objeto e que satisfaçam,
integralmente, a todas as condições deste Edital.
3.9.4 Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido consideradas suspensas
e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta da União,
Estados e Municípios, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida.
3.9.5 Não poderão participar da presente licitação, empresas que não tenham cumprido, integralmente,
contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigentes, se encontrem inadimplentes com
quaisquer das obrigações assumidas com a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE ou que estejam
movendo ações judiciais contra a Prefeitura Municipal de Jussiape.
3.9.7.4 Para cumprimento do disposto acima, considera–se participação indireta a existência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto,
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se
os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
3.9.8 Cada empresa apresentará 01 (uma) só proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.
3.9.9 É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de 01
(uma) empresa.
3.9.10 Para quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação, os licitantes deverão dirigir-se à
sede da Prefeitura Municipal de Jussiape-Ba, localizada na Praça 09 de Julho, N° 167, Bairro Centro–
Jussiape – BA, das 8:00 às 12:00 horas, no setor de licitação.
3.9.11 Os licitantes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à verificação e comparação
minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, observando que:
3.9.11.1 A planilha orçamentária fornecida não poderá ter os seus quantitativos alterados sem prévia
autorização da Prefeitura Municipal de Jussiape;
3.9.11.2 Todas as dúvidas somente deverão comunicadas por escrito, diretamente à Comissão
Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE, no endereço constante do preâmbulo
deste Edital;
Visto da presidente CPL
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3.9.11.3 A Comissão Permanente de Licitação responderá as dúvidas suscitadas, por escrito, no que diz
respeito ao presente edital.
3.9.11.4 A não apresentação de dúvidas, até 5(cinco) dias úteis antes da reunião de abertura da
Licitação, os erros e/ou omissões porventura observados não sendo aceitas em nenhuma hipótese,
qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas . Inclusive
quanto aos quantitativos, projetos, etc.
3.9.11.5 A não comunicação no prazo acima estabelecido; implicará na tácita aceitação dos elementos
fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação posterior com base em
imperfeições, omissões ou falhas nos referidos elementos.
3.9.12 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela aquisição dos elementos necessários à
organização e apresentação das propostas.
4.

ENTREGA DOS ENVELOPES:

4.1.
Os envelopes deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e indicar em sua
parte externa e frontal, preferencialmente com timbre da empresa e com os seguintes dizeres:
4.1.1.

No envelope de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
PRAÇA 09 DE JULHO, N° 167, BAIRRO CENTRO– JUSSIAPE – BA
SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
EMPRESA PROPONENTE:(DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA)
C.N.P.J.: ...................................
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ....................................

4.1.2. No envelope de PROPOSTA DE PREÇOS:
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
PRAÇA 09 DE JULHO, N° 167, BAIRRO CENTRO– JUSSIAPE – BA
SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
EMPRESA PROPONENTE:(DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA)
C.N.P.J.: ...................................
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: ....................................

4.2.
A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, não se responsabilizará por envelopes de
“Documentos de Habilitação” e “Proposta de Preços” que não forem entregues no Setor de Licitações no
local, e até a data e horário definidos nos itens 1.7.1., 1.7.2. e 1.7.3.
4.4.
Os envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS, serão
recebidos e protocolados no Setor de Licitações.
4.4.1.
Após o recebimento dos envelopes, não serão permitidas alterações em quaisquer dos
envelopes ou seus conteúdo, sob pena de impedimento de participação no certame.
Visto da presidente CPL
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FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO
DAS PROPOSTAS:

5.1.
Todas as informações básicas para elaboração da proposta encontram-se inseridas neste
Edital e seus anexos, sendo, todavia, permitida a visita técnica, a fim de que o licitante conheça as
particularidades da obra objeto do edital.
5.1.1 AGENDAMENTO com a presidente da comissão de licitação responsável.
5.2.
Na visitação técnica os licitantes, acompanhados de representantes das licitantes,
visitarão o local da obra objeto do edital.
5.3.
A visita ao local da obra, será feita até o dia 06 de junho de 2022, com saída da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE, situada na Praça 09 de Julho, n.º 167, Centro, Jussiape – Bahia.
5.4.
Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade da
Licitante.
5.5.
Para o ato de credenciamento para a Visita Técnica serão indispensáveis os seguintes
documentos:
5.5.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social; (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do
original)
5.5.2 Cartão de CNPJ;
5.5.3 Documento pessoal (cópia autenticada ou cópia simples acompanhado do original)
5.5.4. – O credenciamento de mandatários para a visita técnica deverá ser realizada pelo responsável
técnico da empresa licitante (ENGENHEIRO(A) CIVIL), que deverá comparecer no dia e hora marcado,
devendo comprovar o vínculo através de certidão de registro e quitação da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA–BA), onde identifica o profissional, para que o
mesmo possa emitir o Atestado de Visita.
5.6.
A visita técnica deverá ser efetuada em companhia de servidor designado pela Secretaria
Municipal de Obras, para avaliar e tomar conhecimento das condições de trabalho, para emissão do
atestado de visita técnica.
5.7.
Qualquer questionamento feito durante a visita técnica será reduzido a termo pelo próprio
licitante e respondido no momento ou posteriormente pelo Setor de Licitações, também reduzido a
termo, sendo estas perguntas e respostas enviadas a todos os licitantes que adquiriram o Edital,
passando a integrá-lo.
6.

CREDENCIAMENTO:

6.1.
No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa
devidamente credenciada, que terá poderes para a prática de todos os atos inerentes ao certame,
inclusive responder diligências formuladas pela Comissão de Licitações.
6.2.
Não serão admitidos mais de um representante por empresa nem um único representante
para mais de uma empresa.
6.3.
A legitimidade da representação será demonstrada por um dos documentos abaixo, no
seu prazo de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhado de cédula de identidade ou outro
documento de identificação de fé pública do representante:
6.3.1.

Instrumento de mandato público;

6.3.2.
Instrumento de mandato particular, assinado por dirigente, sócio ou proprietário da
empresa proponente, com firma reconhecida em cartório.
6.3.3.
Documento de constituição da empresa em vigor, quando se tratar de sócio,
administrador ou diretor.
Visto da presidente CPL
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6.3.3.1.
Quando solicitado, se achar necessário e assim o desejar, o servidor credenciado da
PREFEITURA/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá proceder à autenticação dos documentos.
Este procedimento dar-se-á das segundas-feiras às sextas-feiras, no horário das 8:00 às 12:00 hs, até o
terceiro dia útil anterior a data da licitação. Somente serão autenticadas pela Comissão, cópias que
possam ser conferidas com o documento original.
6.4.

MICRO EMPRESAS – ME, OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP:

6.4.1.
Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os
representantes de Microempresas – ME, e Empresas de Pequeno Porte – EPP, deverão credenciar-se e
apresentar os seguintes documentos:
6.4.1.1.
Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº
103/2007.
6.4.1.2.
Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 123/2006, conforme modelo ANEXO.

7.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01:

7.1.

QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.1.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual ou;

7.1.2.
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores atuais ou;
7.1.3.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
constituição da diretoria em exercício.
7.1.4.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.

QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.2.1.

Da Proponente:

7.2.1.1.
Certificado de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA, comprovado através da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica, emitida pelo
respectivo Conselho.
7.2.1.2. Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o objeto da
licitação, através de atestado de execução de obras fornecido por pessoa jurídica de direito privado ou
público.
7.2.1.3. O atestado deverá ser apresentado em nome da empresa ou do responsável técnico de nível
superior pertencente ao seu quadro.
Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente:
1)
Empregado
2)
Sócio
7.2.2.

Do(s) Profissional(is):
Visto da presidente CPL
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7.2.2.1.
Certidão de Pessoa Física, emitida
Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços.

pelo

CREA

ou

CAU,

do(s)

Profissional(is)

7.2.2.2.
As empresas proponentes deverão comprovar que, na data prevista para a entrega da
proposta, possuem profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor
de atestado de responsabilidade técnica pela execução e/ou fiscalização pertinente e compatível com o
objeto da licitação.
7.2.2.3.
A comprovação de responsabilidade técnica exigida no item 7.2.2.2, deverá ser feita
mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no CREA, e com anotação em certidão de acervo técnico do CREA ou CAU, a qual
também deverá ser apresentada.
7.2.2.4.
Nos atestados e nas Certidões de Acervo Técnico apresentados, deverão constar,
obrigatoriamente, os nomes dos profissionais indicados, as quantidades mensais e/ou totais executadas,
o prazo de execução dos serviços e o local onde os serviços foram realizados.
7.2.2.5.
Os profissionais indicados como responsáveis técnicos pela realização dos serviços
deverão figurar como responsáveis técnicos da Proponente, podendo vir a serem substituídos em caso de
fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que sejam previamente
autorizados pela Administração Municipal.
7.2.2.6.
Os profissionais indicados como responsáveis técnicos pela realização dos serviços
deverão comprovar seu vínculo com a Proponente, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
7.2.2.6.1.
Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social vigentes ou documento da última
eleição de seus administradores devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório Pessoas
Jurídicas, no caso de sócio ou diretor;
7.2.2.6.2.
Cópia do Contrato de Trabalho ou de Prestação dos Serviços, do engenheiro responsável
pela empresa para execução da obra.
7.2.2.7.
A responsabilidade técnica pela execução dos serviços objeto desta licitação, será do(s)
profissional(is) indicados(s) no subitem 7.2.2.2 supra, que deverá(ão) ficar vinculado(s) ao contrato
correspondente, devendo, em caso de apresentação, para atendimento do mesmo dispositivo, de mais
de um profissional, ser indicado, na ocasião da contratação, qual deles exercerá a Coordenação dos
trabalhos.
7.2.2.8.
É vedada a indicação do mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma
empresa proponente.
7.2.3.

Relação da equipe técnica que se encarregará da execução das obras;

7.2.4.
Relação de equipamentos que a proponente mobilizará para a execução das obras
objeto do presente edital.
7.3.

QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.3.1.
Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, com data não anterior a 30 (trinta) dias antes da data de apresentação dos
documentos e propostas quando a validade não estiver expressa no corpo da certidão.
7.3.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma de lei, com Termo de Abertura e Encerramento e devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede da empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
7.3.2.1.
No caso das pessoas jurídicas que ainda não tiverem encerrado o primeiro exercício
social, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis poderão ser substituídos pelo balanço de
Visto da presidente CPL
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abertura.
7.3.3.
Cálculo demonstrativo da boa situação financeira da licitante, assinado pelo contador da
empresa através da apuração das demonstrações contábeis do último exercício (item 7.3.2.), através das
seguintes fórmulas:
LG= Índice de Liquidez Geral (indicador da capacidade de solvência a longo prazo)
LG=

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

LC= Índice de Liquidez Corrente (indicador da capacidade de solvência a curto prazo, utilizando
valores disponíveis e conversíveis a curto prazo)
LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

7.3.4.

Será inabilitada a empresa proponente que não obtiver os seguintes desempenhos:

7.3.4.1.

O índice de Liquidez Corrente deverá ser igual ou maior que 1,00.

7.3.4.2.

O índice de Liquidez Geral deverá ser igual ou maior que 1,00.

7.3.5.
Prova de que possui, na data da apresentação da proposta, capital social no valor mínimo
de 10% do valor estimado na contratação (obra), cuja comprovação deverá ser feita através de certidão
expedida pela Junta Comercial da sede da licitante.
7.3.6 OUTROS DOCUMENTOS
7.3.6.1.
Indicação do nome, condição legal, no do CPF e da Carteira de Identidade do
representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço, no do telefone e nos do
CNPJ.
7.3.6.2.

Declaração de “Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores” .

7.4.

QUANTO A REGULARIDADE FISCAL:

7.4.1.

Prova da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

7.4.2.
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, através de Certidão emitida pela
Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
7.4.3.
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de Fazenda do
Estado da sede da empresa licitante;
7.4.4.
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, emitida pela Secretaria de Fazenda do
Município da sede da empresa licitante;
7.4.5.

Apresentação do Certificado de Regularidade de Situação junto ao F.G.T.S. (CRF);

7.4.6.

Apresentação da Certidão Negativa de Débitos junto ao I.N.S.S. (CND).

7.4.7.

Certidão Negativa de Débito Trabalhista (lei 12.440/11)

7.5.

Declaração de Sujeição aos Termos do Edital, conforme modelo em anexo no edital.

7.6.

Declaração de Cumprimento ao disposto artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e
Visto da presidente CPL
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em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da CF/88, que dispõe sobre o não emprego de menores, na
forma do Decreto Federal nº 4.358/02, conforme modelo em anexo no edital.
7.7.
Declaração única em Papel Timbrado da Licitante e assinado por um de seus sócios
responsáveis, constando: que aceita as condições estipuladas neste Edital: que executará as obras e/ou
serviços de acordo com as diretrizes técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Jussiape- BA; que
obedecerão as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Jussiape, durante a execução dos trabalhos.
7.8.

OBSERVAÇÕES:

7.8.1.
As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no
máximo, até 90 (noventa) dias antes da data de recebimento das propostas (salvo disposição ao
contrário), incluindo a Certidão emitida pela Junta Comercial, se for o caso, e exceto a Prova de Inscrição
da Empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
7.8.2.
Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração
Municipal, desde que apresentado com antecedência de 48:00 (quarenta e oito) horas, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
7.8.3.
Estarão desobrigadas a apresentar o Termo de Abertura e Encerramento com
autenticação na Junta Comercial, bem como a assinatura do Contador Responsável, as licitantes que
apresentarem o Balanço Patrimonial publicado em Diário Oficial, ou emitido através de certificação
eletrônica.
7.8.4.
O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio)
da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda
contratar, sendo vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Atestado de
Capacidade Técnica, se for o caso, Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS e à Seguridade Social – INSS.
8.

PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02:

8.1.
As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas em papel timbrado, em
Língua Portuguesa, com páginas rubricadas, sendo a última assinada pelo representante legal da
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se,
inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
Prefeitura Municipal de Jussiapeou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo e, deverão
constar:
8.1.1.
proponente;

Razão Social, número do CNPJ, endereço, telefone e fax, se houver, da empresa

8.1.1.1.
No caso da empresa licitante não apresentar a proposta em papel timbrado pela mesma,
deverá ser acrescentado, obrigatoriamente, o carimbo do C.N.P.J.
8.1.2.
Planilha de Serviços e Materiais, Preços Unitários e Quantidades, com a cotação proposta
para os Preços Unitários de cada um dos itens apresentados no orçamento constante no edital.
8.1.3.

Preço global da obra e dos serviços, explicitando o percentual do B.D.I. incluso no preço;

8.1.4.
parâmetros:

Apresentar composição de BDI de forma detalhada, em conformidade com os seguintes

Mínimo

Máximo

Garantia

Item Componente do BDI

0,00

0,42

Risco

0,00

2,05
Visto da presidente CPL
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Despesas Financeiras

0,00

1,20

Administração Central

0,11

8,03

Lucro

3,83

9,96

Tributos

6,03

9,03

20,00

30,00

BDI (Total)
8.1.4.1.

O valor do BDI deverá ser obtido por meio da seguinte fórmula:

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco + garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos; e,
L = taxa de lucro.
8.1.5.

Cronograma físico-financeiro da execução da obra, no prazo previsto no edital.

8.1.6.
Nome, números do C.P.F e R.G., nacionalidade, profissão e endereço do responsável legal
indicado pela assinatura do contrato.
8.1.7.
O prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar do
dia da abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços.
8.1.8.
Prazo para pagamento não inferior a 15 (quinze) dias corridos, após a apresentação da
medição mensal.
8.2.
decimais.

Para efeitos de cotação, será permitido, no máximo, a utilização de 02 (duas) casas

8.3.
Os preços cotados deverão ser expressos em moeda corrente nacional, vedada a inclusão
de encargo financeiro ou previsão inflacionária, tendo como data base o mês da apresentação da
PROPOSTA.
8.4.
Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução das obras e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos,
mão-de-obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas,
encargos da Legislação Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e
responsabilidade civil por quaisquer danos causados à terceiros ou dispêndios resultantes de impostos,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a
execução total e completa das obras, bem como lucro, conforme projetos e especificações constantes do
Edital, sem que caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Contratante.
8.5
A empresa, na elaboração da proposta de preços, deverá contemplar todos os custos
previstos no projeto, independentemente dos quantitativos previstos no orçamento básico.
8.5.1.
Se encontrada, eventualmente, divergências entre projeto e orçamento básico, para fins
de execução da obra, prevalecerá o disposto no projeto.
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ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
RECEBIMENTO:

9.1.1.
As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, no dia, hora e local
estabelecidos, conforme disposto no item 1 do presente Edital, observando-se o seguinte procedimento:
9.1.1.1.
Recebimento das credenciais dos representantes de cada licitante, registrando-se seu
comparecimento em termo lavrado mediante assinatura de cada um dos credenciados e pela Comissão.
9.1.1.2.
Nenhuma proposta não protocolada será admitida após a data e horário previstos nos
subitens 1.7.2 e 1.7.3.
9.2.

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

9.2.1.
Os envelopes serão abertos pelo Presidente da Comissão e todas as folhas serão
rubricadas por este e pelos membros da Comissão, ficando a disposição dos licitantes para que os
mesmos assim procedam.
9.2.2.
As proponentes que, independente do motivo, deixarem de apresentar ou apresentarem
em desacordo qualquer um dos documentos exigidos no item 07 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão
de pronto inabilitados, recebendo de volta o envelope nº 02, referente à Proposta de Preços, fazendo-se
constar da ata a ser elaborada, tal ocorrência.
9.2.2.1.
Caso o licitante inabilitado por este processo manifeste intenção de exercer o direito de
petição ou recurso, seu envelope só poderá ser devolvido após o decurso de prazo legal.
9.2.3.
Todos os documentos, depois de rubricados, deverão ser examinados pelos membros da
Comissão e pelos proponentes, sendo registrada em ata, as impugnações, soluções e manifestações de
concordância para o prosseguimento do Processo Licitatório.
9.2.4.
Qualquer impugnação ou interposição de recurso poderá ser manifestada e deverá ser
consignada em ata.
9.2.5.
É de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a formalização de recursos, contados a partir da
reunião que comunicou a todos interessados, o resultado da análise da Documentação de Habilitação,
devidamente lavrada em ata, ou a partir da afixação desse resultado no Mural de Licitações da Prefeitura
Municipal de Jussiape- BA.
9.2.5.1.
Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
9.2.6.
As decisões dos recursos impetrados, a abertura ou não do envelope nº 02 - PROPOSTA
DE PREÇOS das empresas atingidas pela impugnação serão comunicados a todos os proponentes por
escrito.
9.2.7.
Os licitantes que tiverem suas propostas (documentação de habilitação) impugnadas e
que após o julgamento dos recursos, forem desqualificados, receberão de volta o envelope nº 02.
9.2.8.
deste Edital.

Estarão habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigências contidas no item 07

9.2.9.
Ficarão sob guarda da Comissão o envelope de nº 02 de todos os licitantes habilitados,
mesmo que algum destes tenha sido objeto de recursos.
9.2.10. Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão de Licitação marcará a data, hora e local da
abertura dos envelopes nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, comunicando a todos os interessados por escrito.
9.2.11. Recursos para anulação ou revogação da licitação não terão efeito suspensivo sobre a mesma.
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ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS:

9.3.1.
No dia, hora e local definido pela Comissão de Licitação e comunicados aos proponentes
habilitados na fase anterior, em sessão pública, a Comissão de Licitação dará início a abertura dos
envelopes nº 02 - Proposta de Preços.
9.3.2.
O Presidente da Comissão de Licitação abrirá os envelopes e fará a leitura, em voz alta,
dos preços globais ofertados de cada item, os quais deverão constar em ata.
9.3.3.
Todas as folhas serão rubricadas pelos membros da Comissão, ficando a disposição dos
licitantes para o mesmo procedimento e análise das propostas.
9.3.4.
Serão verificados os documentos exigidos no item 8 deste Edital, sendo desqualificadas as
propostas que, por algum motivo, não atendam a qualquer um dos itens exigidos.
9.3.5.
em ata.

Qualquer impugnação ou interposição de recurso deverá ser manifestada e consignada

9.3.6.
É de 5 (cinco) dias úteis o prazo para a formalização dos recursos, contados a partir da
reunião que comunicou, a todos os interessados, o resultado da análise da Proposta, devidamente
lavrada em ata.
9.3.7.
Efetuados todos os procedimentos anteriores, o Presidente dará por encerrada a sessão
para que a Comissão possa efetuar a análise técnica, bem como, consultar as fontes necessárias a
comprovação da veracidade das informações apresentadas pelos licitantes.
9.3.8.
Os licitantes que tiverem suas propostas impugnadas e que não obtenham provimento
aos recursos, após julgados, serão desclassificados.

9.4.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

9.4.1.
A Comissão de Licitação fará conferência da Planilha de Serviços, Preços Unitários e
Quantidades propostas verificando erro de cálculo ou de anotações. Para fins de rejeição, comparação e
classificação das Propostas, o preço proposto passará a ser, para todos os efeitos, àquele encontrado
após estas correções, quer seja este para mais ou para menos.
9.4.1.1.
Para todos os efeitos, será considerado como correto o preço unitário ofertado pela
proponente na Planilha de serviços e quantidades indicadas neste Edital.
9.4.2.

A Comissão de Licitação rejeitará as propostas que:

9.4.2.1.

Contenham Carta de Propostas de Preços em desacordo com o item 8.

9.4.2.2.
Propostas com valor global superior ao orçado pela administração, ou com preços
simbólicos, irrisórios manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.
9.4.2.2.1.
Para efeito de cálculo de verificação de preços unitários simbólicos, irrisórios ou
manifestamente inexequíveis, serão adotados os critérios previstos na Lei Federal nº 8.666/93, art. 48, §
1º, alíneas “a” e “b”.
9.4.2.2.2.
Os valores unitários constantes na proposta de preços ofertada pela Licitante não poderá
ser superior à 5% (cinco por cento) do valor constante no orçamento da Administração, sem prejuízo ao
disposto nos itens 2.4.1. e 9.4.2.2.
9.4.2.3.

Não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e
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avaliação dos preços dos serviços e materiais ofertados.
9.4.2.4.
As propostas que imporem condições ou contenham opções, com exceção do item
9.4.2.4.1., somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para cada item no
objeto desta licitação.
9.4.2.4.1.
A Licitante poderá optar pela substituição da marca dos equipamentos mencionados no
memorial descritivo e/ou planilha de preços do edital, quando for o caso, desde que a marca escolhida
apresente padrão de desempenho, acabamento, tamanho, durabilidade e uso de materiais iguais aos
mencionados no edital.
9.4.3.
Será declarada vencedora a proposta classificada que apresentar o menor Preço Global,
de acordo com o item 1.3. do presente edital.
9.4.3.1.
Verificada absoluta igualdade de menor preço global entre duas ou mais propostas, a
definição da empresa vencedora dar-se-á por sorteio em ato público ao qual todas as proponentes
classificadas serão convocadas.
9.5
Nas sessões de Abertura e Julgamento da Documentação de Habilitação e Propostas de
Preços será lavrada a ata que, após lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Comissão e
pelos representantes credenciados das proponentes.

10 – PRAZO DE EXECUÇÃO:
10.1. O prazo máximo para a execução das obras/serviços objeto deste Edital é de 03 (três) meses,
podendo iniciar-se a contagem após a data de assinatura da Ordem de Serviço expedida pela
PREFEITURA.
10.2 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, nas condições previstas no Artigo 57 § 1º incisos I a VI da Lei Federal no 8.666/93.
10.3 As etapas de execução deverão ser concluídas de conformidade com o Cronograma FísicoFinanceiro aprovado, somente podendo haver alterações nos casos previstos no item 10.2 (dez ponto
dois) retro.

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
11.1 Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da "Anotação de
Responsabilidade Técnica", antes da emissão da primeira fatura.
11.2 Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo.
11.2.1 Contratar mão-de-obra local, ou seja, os empregados deverão residir no Município de Jussiape–
BA, com exceção dos empregados da FIRMA, ou seja, os do corpo técnico da empresa.
11.3
Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para seus
representantes, bem como para a Fiscalização da PREFEITURA.
11.4

Retenção de ISS no local da obra.

11.5
Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno.
11.6 Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários, não só para a
licitação e assinatura do Contrato, como também para execução das obras/serviços.
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11.7 Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de Serviços e
entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos
termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração
elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada
para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-deobra empregada nos serviços contratados.
11.8 Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na periferia do canteiro
da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências visando
impedi-las.
11.9 Manter no local das obras/serviços um "Diário de Ocorrências", no qual serão feitas anotações
diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, como também
reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma
das partes. Este Diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias,
ficará em poder da PREFEITURA após a conclusão das obras/serviços.
11.10 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
11.11 Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos, dias santos e
feriados, inclusive as de iluminação.
11.12 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária,
Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
11.13 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das
obras/serviços.
11.14 Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as
suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e fazendo uso dos equipamentos de
segurança requeridos para as atividades desenvolvidas.
11.15 Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e de
mais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da
ABNT e das concessionárias de serviços públicos, assim como as determinações da PREFEITURA e a
legislação pertinente.
11.16 Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções necessárias,
sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos, especificações e demais elementos
técnicos que integram este Edital, assumindo integral responsabilidade e ônus pela correta execução
de todos os serviços. Tais correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por
sua vez consultará o(s) autor (res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.
11.17 Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao
especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para que a mesma, através de
laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.
11.18 Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente, composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a Fiscalização da PREFEITURA
a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar
sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária.
11.19
Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas expensas e a
critério da Fiscalização da PREFEITURA, o controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos
serviços.
11.20 Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em qualquer dia
ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem
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administrativa.
11.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas expensas,
obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de
execução irregular, do emprego de materiais ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às
especificações.
11.22 Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
11.23 Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local totalmente
limpo.
11.24 Obter o "Alvará de Construção" e /ou "Habite-se" da obra, quando a legislação local ou a
Fiscalização assim exigir.
11.25 Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados do início da obra, em nome da PREFEITURA DE JUSSIAPE, cujas apólices serão calculadas sobre
o valor global do contrato.
11.26

Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.

12 - PENALIDADES:

12.1 A Contratada ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às penalidades
previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, ficando de logo estipuladas:
12.1.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta, em caso de recusa do
adjudicatário em assinar o Contrato dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação, ou não
complementar a garantia, se for o caso, durante a execução do contrato;
12.1.2 Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
etapa não cumprida do cronograma;
12.1.3 Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do cronograma, por
cada dia de atraso subseqüente ao trigésimo.
12.2 As multas estabelecidas nos sub-ítens 12.1.2 (doze ponto um ponto dois) e 12.1.3 (doze ponto um
ponto três) serão deduzidas dos pagamentos das etapas a que correspondam, ou de outros créditos
relativos ao Contrato.
12.3 Além do procedimento previsto no item anterior, as importâncias devidas pela Contratada poderão
ser objeto de cobrança, mediante reversão total ou parcial das garantias prestadas, em favor da
Prefeitura, ou através de ação judicial em processo de execução.
12.4 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do Contrato que lhe tiverem sido concedidos pela
PREFEITURA, a Contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações, enquanto
não cumprir as obrigações antes assumidas, sem prejuízo de outras penalidades legais aplicáveis.
13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

13.1 O pagamento do valor global contratado será efetuado em parcelas mensais correspondentes às
etapas efetivamente concluídas, conforme Boletim de Medição e Cronograma Físico-Financeiro aprovado,
no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da data de aprovação das respectivas faturas pela
Fiscalização da PREFEITURA. As faturas serão aprovadas ou rejeitadas no prazo máximo de 05 (cinco)
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dias úteis, contados da data de sua apresentação.
13.2 O prazo de pagamento referido no item anterior ficará suspenso na ocorrência de erros ou qualquer
outra irregularidade nas faturas apresentadas, ou falta de apresentação de documentos citados no item
11.1; somente voltando a fluir após efetuadas as devidas correções.
13.3 O pagamento da primeira parcela está condicionado, obrigatoriamente, ao cumprimento do
estabelecido nos itens 11.1 (onze ponto um) a 11.4 (onze ponto quatro) e 11.7 (onze ponto sete) deste
Edital.
13.4 O pagamento da última parcela somente será efetuado após o RECEBIMENTO PROVISÓRIO e
entrega/aceitação da obra.
13.5 Os pagamentos de serviços resultantes de modificações previamente autorizadas por escrito, pela
PREFEITURA, serão processados em separado.
13.6 Qualquer pagamento somente será efetuado mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal
emitida em nome da PREFEITURA, acompanhada da Fatura correspondente em 03 (três) vias. Além
disso, a partir da 2a fatura, deverão também ser apresentadas às guias de recolhimento das
contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, cujo vencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês
anterior, juntamente com declaração específica da Contratada, conforme estabelecido no item 11.7 (onze
ponto sete) deste Edital.
13.7 Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades, nem implicará em aprovação
definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

14.

RECURSOS:

14.1.
Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação, caberão os recursos previstos na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.2.
Os recursos poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da lavratura da ata e sua comunicação, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.3.
As contra razões poderão ser encaminhadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da comunicação da interposição do recurso.
14.4.
A Comissão de Licitação deverá responder a todos os recursos no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, podendo ser prorrogado em decorrência de fatos supervenientes.
14.5.
Uma vez proferido o julgamento pela Comissão de Licitação e decorrido in albis o prazo
recursal, ou tendo havido renúncia ou desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos
interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Presidente da Comissão de Licitação, para a
competente deliberação.
10.6.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala do
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape, durante os dias úteis, das 08h às 12h.
14.7.
APRESENTAÇÃO DO RECURSO:
14.7.1. O recurso deverá conter a descrição do ato que motivou o recurso, a sua fundamentação legal, o
requerimento das correções e a assinatura do responsável pela sua emissão.
14.7.1.1.
O representante que protocolar o referido instrumento de recurso, deverá apresentar a
sua credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas no item 6 do presente edital,
salvo se já apresentada no decorrer do processo.
14.7.2. O instrumento de recurso deverá ser apresentado em original, no prazo previsto no item 10.2.
deste edital, no protocolo do setor de licitações da Prefeitura Municipal de Jussiape.
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IMPUGNAÇÕES AO EDITAL:

15.1.
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de proposta técnica.
15.2.
Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração a
empresa licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.
15.2.1. Entende-se por EMPRESA LICITANTE, toda a empresa de personalidade jurídica, pública ou
privada, com a inscrição do objeto social semelhante ao objeto desta licitação.
15.3.
A Administração julgará e responderá às impugnações em até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.
15.4.

APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO:

15.4.1. A impugnação ao edital deverá conter a descrição do ato a ser impugnado, a sua fundamentação
legal, o requerimento das correções ou anulação, a parte interessada, e a assinatura do responsável pela
sua emissão.
15.4.1.1.
O representante que protocolar o referido instrumento de impugnação, deverá apresentar
a sua credencial que será anexada ao mesmo, nas modalidades previstas no item 6 do presente edital.
15.4.1.1.
No caso da impugnação ser apresentada por pessoa física, de acordo com o item 11.1. do
presente edital, a mesma deverá apresentar, juntamente com o instrumento de impugnação, documento
pessoal com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação, etc.), número do R.G e número do
C.P.F.

16.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:

16.1
Inexistindo manifestação recursal, o objeto da licitação será adjudicado ao licitante
vencedor pela Comissão de Licitações que conduziu o certame correlato.
16.2.
Adjudicado o item, será efetuada a homologação do resultado pela Autoridade
Competente, ou não, desde que devidamente justificado.
16.3.
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação.

17.

REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO:

17.1.
A presente licitação poderá ser revogada, em todo ou em parte, por razões de interesse
da Prefeitura Municipal de Jussiape, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado.
17.2.
Poderá ser anulada, na sua totalidade, por ilegalidade de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
18.

ASSINATURA DE CONTRATO:

18.1.
O prazo máximo para assinatura do contrato será de 10 (dez) dias corridos a contar do
dia seguinte da homologação da licitação, ficando vinculado o início dos serviços com a Ordem de
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Serviços expedida pela Prefeitura Municipal de Jussiape.
18.1.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado por igual período, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela Administração.
18.1.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar e retirar o instrumento de contrato,
dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o não cumprimento total das obrigações
assumidas, sujeitando-o às penalidades da legislação vigente.
18.2.
No ato de assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar garantia de
execução do contrato, conforme dispõe o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com o
valor correspondente à 5% (cinco por cento) do valor de sua proposta, podendo optar por quaisquer
modalidades de garantia previstas no art. 56, § 1º da mesma Lei.
18.2.1. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato.
18.2.2. A garantia terá validade de 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
18.2.2.1.
A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
18.2.3. Caso o pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela
Administração.
18.2.4. A licitante que vier a ser contratada se comprometerá a aumentar a garantia prestada, em
virtude do reajustamento e/ou revisão dos valores providos pela Administração.

19.
19.1.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FORMA DE PAGAMENTO:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

19.1.1. As despesas provenientes do presente edital correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária do exercício de 2022:
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 08001.1545100781.027 - CONTRUCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.
Elemento: 44.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: Transferências de Convênio

19.2.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

19.2.1. Os pagamentos serão mensais. A Contratante realizará a medição dos serviços efetivamente
realizados no período, atestando a execução dos serviços.
19.2.2. A Contratada deverá apresentar até o 5º (quinto) dia corrido da aprovação da medição, nota
fiscal-fatura correspondente aos valores dos serviços executados à preços unitários do contrato.
19.2.3. Estes pagamentos decorrentes dos serviços realmente executadas serão efetuados no prazo de
19 (quinze) dias corridos, contados da data de apresentação da fatura, desde que compatível com a
medição realizada pela Contratante.
19.2.4. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de seu
vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de
obrigações tributárias do município de Jussiape, vigente na data de seu pagamento.
19.2.5. Para recebimento dos pagamentos a contratada terá que apresentar junto com a nota fiscal,
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cópia da guia de pagamento do FGTS relativa aos funcionários que atuaram na execução do objeto do
contrato.
19.2.6. Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o ISSQN
(Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).
19.2.7. Para facilidade de pagamento, solicitamos a indicação do número da conta bancária, nome do
banco e agência na proposta apresentada pela licitante.

20.

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO:

20.1.
A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do
contrato, em consonância com disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a ser realizado
mediante os seguintes critérios:
20.1.1.Reajuste de Preços:
20.1.1.1.
Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo INCC – Índice Nacional
de Custos da Construção, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de realização do
orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o art. 3º, § 1º da Lei Federal
nº 10.192/01.
20.1.2.Revisão de preços:
20.1.2.1.
A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de
conseqüências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente
Instrumento, sendo que:
20.1.2.1.1.
A CONTRATADA deverá formular à CONTRATANTE requerimento para a revisão do
contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências
incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas;
20.1.2.1.2.
A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à época da elaboração da
proposta ou da última revisão e do momento do pedido de revisão do contrato;
20.1.2.1.3.
Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos unitários
comparativa entre a data da formulação da proposta ou da última revisão, e do momento do pedido de
revisão do contrato, contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de
preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e
20.1.2.1.4.
A CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores,
informará a CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
20.1.3. Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
20.1.4. Os efeitos financeiros da revisão de preços serão devidos a contar da data do evento que
aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de
demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não serão devidos
juros de mora e/ou atualização monetária.
20.1.5. As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão formalizadas por meio
de Instrumentos Contratuais Aditivos.
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21.
21.1.

_______________________
Funcionário (a).

EXECUÇÃO DA OBRA E DOS SERVIÇOS:
DOCUMENTAÇÃO PRELIMINAR:

21.1.1. A empresa que vier a ser contratada terá que apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato, ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:
21.1.1.1.
Bahia.

Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA, bem como cópia da ART, do Estado da

21.1.1.1.1.
Caso a empresa seja sediada em outro Estado é necessário o visto do CREA/BA e a
quitação da anuidade do corrente exercício no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
21.1.2. Relação com os nomes e registros dos profissionais que acompanharão a execução das obras.

21.3.

EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS:

21.3.1. Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser resolvidas pela
fiscalização da Contratante.
21.3.2. A licitante vencedora será responsável pelo controle e manutenção do tráfego de veículos nos
locais das obras, bem como pela sinalização dos mesmos tanto no período diurno quanto noturno. Sendo
que se algum acidente ocorrer em virtude de falha na sinalização a contratada será a responsável para
todos os efeitos.
21.3.3. A licitante vencedora terá que respeitar todas as Leis e Normas de execução de obras em vias e
logradouros públicos do Município de Jussiape, bem como todas as normas de execução propostas pela
ABNT.
21.3.4. Quando for entregue a obra, a contratada terá que realizar a limpeza total do canteiro de obras.
21.3.5. Todas as obras executadas pela Contratada, serão fiscalizadas por Prepostos credenciados da
Contratante, obrigando-se a Contratada a assegurar livre acesso aos locais de serviço e tudo facilitar
para que a fiscalização possa exercer integralmente a sua função.
21.3.6. A empresa vencedora deverá apresentar durante a realização das obras, sempre que for
solicitada, regularidade fiscal com todos os tributos e taxas a ele atribuído.

22.
22.1.

RECEBIMENTO DA OBRA:
A obra referenciada no objeto deste edital, será recebida nos seguintes termos:

22.1.1. Primeiro, será recebida provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.
22.1.2. E, definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações.
22.2.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
22.3.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado
Visto da presidente CPL
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_______________________
Funcionário (a).

em desacordo com o contrato.

23.

PENALIDADES:

23.1.
As licitantes participantes desta Licitação e, principalmente, a licitante vencedora,
sujeitar-se-ão, no que couber, às penalidades previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.
23.2.
Pelo comportamento incorreto da licitante no decorrer do Processo Licitatório a Licitadora
poderá, garantida prévia defesa, aplicar à Licitante as seguintes penalidades:
23.2.1. Advertência;
23.2.2. Multa, conforme os seguintes critérios:
23.2.2.1.
A licitante será multada no valor de 5% (cinco por cento) do valor da proposta no caso de
apresentar declaração em falso no processo, sem prejuízo de demais processos administrativos e
jurídicos.
23.2.2.2.
A licitante será multada no valor de 10% (dez por cento) do valor da proposta, no caso de
desistência da proposta, desde que não haja justificativa do impedimento da execução da obra.
23.2.2.3.
A licitante será multada no valor de 10% (dez por cento) do valor do orçamento básico do
edital, no caso de desistência da proposta na fase de habilitação, desde que não haja justificativa do
impedimento da execução da obra.
23.2.2.4.
A licitante será multada no valor de 10% (dez por cento) do valor do orçamento básico do
edital, no caso de inobservância do item 3.2. do mesmo.
23.2.3. Suspensão de participar em licitações com o Município de Jussiape, pelo prazo de 02 (dois) anos.
23.2.4. Declaração de inidoneidade.
23.3
As penalidades previstas nos itens 23.2.1., 23.2.3., e 23.2.4. poderão ser aplicadas
juntamente com as do item 20.2.2., facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
23.6.
O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por
cento) do valor do Contrato.
23.7.
defesa.

24.
23.1.

Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à penalidade, o contraditório e a ampla

RESCISÃO DO CONTRATO:
Constituem motivo para rescisão do contrato:

23.1.1. Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de credores,
transformações, cisões ou fusões;
23.1.2. Caso o Contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transações, tais como transferências,
cauções ou outras sem a prévia autorização da CONTRATANTE;
23.1.3. Paralisações dos serviços.
23.1.4. Imperícia,

negligência,

imprudência,

ou

desídia

na

observância

das

condições

técnicas
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Funcionário (a).

estabelecidas no contrato e seus anexos, ou na execução dos serviços.
23.1.5. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
23.1.6. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
23.1.7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
23.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
23.1.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
23.1.10.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

23.1.11.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
23.1.12.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificado e
determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
23.1.13.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações
e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
23.1.14.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à
CONTRATADA pelos produtos já entregues, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;
23.1.15.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
23.1.16.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, em
observância do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
23.1.17.
Quando o valor acumulado das multas for igual ou ultrapassar o valor de 10% (dez por
cento) do valor do contrato.
23.2.

A rescisão do contrato poderá ser:

23.2.1. Determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE nos casos previstos nos itens 23.1.1. a
23.1.14, 23.1.16 e 23.1.17.
23.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
23.2.3. Judicial, nos termos da legislação;
23.3.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
23.4.
Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 21.1.12. à 21.1.15., deste item, sem que
haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido.
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23.5.
defesa.
24.

_______________________
Funcionário (a).

Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a ampla

DISPOSIÇÕES GERAIS:

24.1.
A entrega da proposta implica, automaticamente, na aceitação tácita e irretratável das
condições de participação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância das
condições estabelecidas neste Edital.
22.2.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus
termos.
22.3.
Salvo indicação em contrário, todos os prazos indicados neste Edital, entendem-se como
sendo contados em dias corridos.
22.4.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na
Prefeitura Municipal de Jussiape.
22.5.
A Comissão de Licitações, no interesse da Prefeitura Municipal de Jussiape, poderá relevar
omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, nos termos do art. 43, § 3º da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
22.6.
Caso as datas previstas para a realização do evento da presente licitação sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação, àqueles eventos serão
realizados no primeiro dia útil sequente, no mesmo local e hora previstos, independentemente de
qualquer comunicação aos interessados.
22.7.
Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o Município de Jussiape não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8.
O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
22.9.
As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
22.10.
No caso do edital conter alterações no seu conteúdo, as mesmas serão publicadas pelos
mesmos veículos de comunicação da publicação inicial, e sua consulta ficará a responsabilidade da
empresa licitante.
22.

FORO:

23.1.
O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas
de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro
que por mais privilegiado seja, será o da Comarca da Cidade de Livramento de Nossa Senhora- BA.
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23.

CONSULTAS OU ESCLARECIMENTOS:

24.1.
A documentação completa para exame, informações e consultas de ordem geral quanto a
Licitação, serão fornecidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de JUSSIAPE, no horário
08h00min às 14h00min, em todos os dias úteis (que não compreenderem férias coletivas).
24.2.
Não serão levadas em consideração pela Licitadora, tanto nas fases de habilitação e de
classificação, como na fase posterior a adjudicação da obra, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações
que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocolada, por ofício. Em hipótese alguma
serão aceitos entendimentos verbais entre as partes.
24.3.
As consultas serão respondidas pela Comissão de Licitações, ou pela autoridade
competente, via fax ou carta ou e-mail, a todos os interessados.
24.

ANEXOS:

25.1.

Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos:
Anexo I – Minuta do Contrato;
Anexo II – Modelo de Declaração de Sujeição aos Termos do Edital;
Anexo III – Modelo de Declaração de Não Emprego de Menores;
Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita Técnica (Caso opte pela visita);
Anexo V – Modelo de Declaração do Responsável Técnico (Caso não opte pela visita

técnica);
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento com o art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123/2006;
Anexo VII – Memorial Descritivo;
Anexo VIII – Quantitativo e Orçamento de Materiais e Serviços/Planilha Orçamentária;
Anexo IX – Cronograma Físico-Financeiro; e,
Anexo X – Projetos;
26.

LEGISLAÇÃO APLICADA:

26.1.

Aplica-se ao presente edital, nas partes omissas, a seguinte legislação:

a)
Lei
Administrativos;

Federal

nº

8.666/93

e

suas

alterações

–

Lei

das

Licitações

e

Contratos

b)
Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações - Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal;
c)

Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações – Código de Defesa do Consumidor;

d)

Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;

e)

Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

f)

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

g)

Lei Orgânica do Município;
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h)
Normas Técnicas para Obras e Serviços de Engenharia da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.
i)
Lei Federal nº 5.194/66. Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro-Agrônomo; e,
j)
Lei Federal nº 6.496/77. Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação
de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia;
l) LEI Nº 9.433 DE 01 DE MARÇO DE 2005. Dispõe sobre as licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes do Estado da Bahia
e dá outras providências.
Jussiape, 19 de maio de 2022.

Zoraide Maria Souza Pereira
PRESIDENTE DA CPL.
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ANEXO I - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ______/20___

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUSSIAPEE A EMPRESA .................., NA
FORMA ABAIXO.

A Prefeitura Municipal de JUSSIAPE-ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ (MF) Nº 13.674.148 / 0001 - 53, com sede na Praça 09 de Julho, Nº
167 – Bairro Centro – Cidade de JUSSIAPE – ESTADO DA BAHIA, representada neste ato pelo
o Senhor Prefeito Éder Jakes Souza Aguiar, CPF nº 657.434.155-87, doravante denominada de
CONTRATANTE, e do outro lado a Empresa CONTRATADA: ________________________,
pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ Sob o Nº ___________________ /
______, com sede na ____________________________, representada neste ato pelo Srº
___________________________, portador do RG Sob o Nº _____ e no CPF Sob o Nº
____________, doravante denominada de CONTRATADA, tem entre si justo e acordado, na
melhor forma do direito, fundamentado na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e
suas alterações, a celebração do presente contrato mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
1.1.
O presente contrato se regula pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
tendo em vista a adjudicação e homologação do resultado, bem como aos termos da proposta
que apresentou, no Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS Edital nº
005/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1.
O presente contrato tem o regime de execução indireta, empreitada por preço
global, de acordo com o art. 6ª da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:
3.1.
Constitui-se como objeto do presente contrato a execução dos serviços de mão
de obra, de engenharia, com fornecimento de materiais de primeira linha, para as obras de
conclusão da construção da Praça Dr. Procópio Pereira Alencar no município de Jussiape - BA,
conforme Contrato de Repasse MCIDADES 856801/2017 - Operação 1045195-17, de acordo
com o projeto básico, constante no processo, e toda a documentação apresentada e
relacionada em anexo que integram este Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022.
3.1.1.
A CONTRATADA fornecerá toda a mão-de-obra e os materiais necessários para a
execução da obra de acordo com o projeto da mesma.
3.1.2.
Passam a integrar o presente Contrato, independente de transcrição, planilha
orçamentária, plantas e proposta da contratada, do Processo Licitatório na modalidade
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TOMADA DE PREÇOS Edital nº 005/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:
4.1.
O valor total do presente contrato é de R$ _______ (________), conforme
planilha de quantidade e preços unitários e totais, anexo ao presente contrato.
4.1.1.
Nos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou
equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos
auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista e previdenciária, da
infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispêndios resultantes de impostos, taxas regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que é necessário para a execução total e completa das obras, bem
como lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital, parte integrante deste
contrato.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO:
5.1.
Os pagamentos mensais se realizarão de acordo com a execução dos serviços,
verificada através de medições. A CONTRATANTE realizará a medição dos serviços
efetivamente realizados no período, atestando a sua execução.
5.1.2.
A CONTRATADA apresentará até o 5º (quinto) dia corrido da aprovação da
medição, nota fiscal fatura correspondente aos valores dos serviços executados a preços
unitários do contrato.
5.1.3.
Estes pagamentos decorrentes dos serviços realmente executados, serão
efetuados no 15º (décimo quinto) dia corrido, contados da data de apresentação da fatura,
desde que compatível com a medição realizada pela CONTRATANTE de acordo com a liberação
dos recursos.
5.2.
Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do
dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a
atualização de obrigações tributárias do município de Indaial, vigente na data de seu
pagamento.
5.3.
Para recebimento dos pagamentos a contratada terá que apresentar junto com a
nota fiscal, cópia da guia de pagamento do FGTS relativa aos funcionários que atuaram na
execução do objeto do contrato.
5.4.
Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto de
Renda), e o ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza).

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO DE PREÇOS:
6.1.
A CONTRATANTE e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico
financeiro do contrato, em consonância com disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, a ser realizado mediante os seguintes critérios:
6.1.1.

Reajuste de Preços:

6.1.1.1.

Os preços constantes no presente contrato serão reajustados pelo INCC – Índice
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Nacional de Custos da Construção, da Fundação Getúlio Vargas, após 12 meses da data de
realização do orçamento básico do edital que originou o presente contrato, de acordo com o
art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/01.
6.1.2.
Revisão de preços:
6.1.2.1.
A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém
de conseqüências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações
pactuadas no presente Instrumento, sendo que:
6.1.2.1.1.
A CONTRATADA deverá formular à CONTRATANTE requerimento para a revisão
do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de
conseqüências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela
contraídas;
6.1.2.1.2.
A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço
de fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à época da
elaboração da proposta ou da última revisão e do momento do pedido de revisão do contrato;
6.1.2.1.3.
Com o requerimento, a CONTRATADA, deverá apresentar planilhas de custos
unitários comparativa entre a data da formulação da proposta ou da última revisão, e do
momento do pedido de revisão do contrato, contemplando os custos unitários envolvidos,
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e
6.1.2.1.4.
A CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos
valores, informará a CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com
os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
6.1.3.
Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a
CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na
quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de
mercado.
6.1.4.
Os efeitos financeiros da revisão de preços serão devidos a contar da data do
evento que aumentou/diminuiu os custos do contrato, cabendo à parte interessada a iniciativa
e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se
que não serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária.
6.1.5.
As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão
formalizadas por meio de Instrumentos Contratuais Aditivos.

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
7.1.
As despesas provenientes do presente contrato correrão por conta da seguinte
dotação orçamentária do exercício de 2022:
UNIDADE/ORGÃO:........................
Projeto/Atividade:
Elemento: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: Transferências de Convênio

CLÁUSULA OITAVA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
Visto da presidente CPL
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8.1.
O prazo de execução das obras é de 02 ( dois ) meses, contados a partir do dia
seguinte ao da expedição da respectiva Ordem de Serviço, pela CONTRATANTE, de acordo com
o cronograma físico financeiro apresentado pela CONTRATADA.
8.2.
Ocorrendo impedimento ou paralisação do contrato, o cronograma de entrega
será prorrogado automaticamente, por Termo Aditivo, por igual tempo ao que ficou paralisado.
8.3.
O prazo de vigência do presente contrato será até ...../......./......, podendo ser
prorrogado, à conveniência da contratante, nos termos definidos pelo art. 57 e seguintes da
Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – EXECUÇÃO DO CONTRATO:
9.1.
Para todos os efeitos a CONTRATADA será a responsável pela execução do
contrato de acordo com as disposições nas legislações afins.
9.2.
A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
9.3.
A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
9.4.
A CONTRATADA terá que apresentar no prazo de 30 (trinta) dias após a
assinatura do contrato, ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:
9.4.1.
Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA, bem como cópia da ART, do
Estado de Santa Catarina;
9.4.2.

Emissão de ART de execução da obra; e,

9.4.2.
Apresentação da relação com os nomes e registros dos profissionais que
acompanharão a execução das obras.
9.5.
A Comissão Julgadora poderá solicitar dos licitantes, em qualquer uma das fases
da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais, se entender que são
necessários para o seu julgamento, sendo que os esclarecimentos não poderão implicar em
modificação das condições do preço ofertado.
9.6.
A Prefeitura Municipal de Jussiape se reserva no direito de fornecer qualquer tipo
de material, equipamento ou executar em parte ou no todo qualquer serviço inerente a obra,
desde que esta não esteja prevista na planilha de preços da proposta da CONTRATADA.
9.7.
A CONTRATADA será responsável pelo controle e manutenção do tráfego de
veículos nos locais das obras, bem como pela sinalização dos mesmos tanto no período diurno
quanto noturno. Sendo que se algum acidente ocorrer em virtude de falha na sinalização a
contratada será a responsável para todos os efeitos.
9.8.
A CONTRATADA terá que respeitar todas as Leis e Normas de execução de obras
em vias e logradouros públicos do Município de Indaial, bem como todas as normas de
execução propostas pela ABNT.
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9.9.
Constatado qualquer erro ou imperícia na execução, será de responsabilidade da
CONTRATADA a correção, revisão e/ou nova execução das partes impugnadas.

CLÁUSULA DÉCIMA – ADITIVOS:
10.1.
Tendo em vista o critério do regime de contrato, empreitada pelo preço global,
somente serão admitidos Termos Aditivos para alteração no valor da obra no caso de alteração
dos projetos, incluindo o memorial descritivo.
10.1.1.
Ocorrendo a alteração do projeto, será avaliada pela Fiscalização e o Preposto
responsável pela medição das obras e serviços a necessidade de alteração do valor da obra
e/ou serviços.
10.2.
Termos Aditivos para alteração do cronograma da obra serão efetuados de
acordo com o item 8.2. do presente contrato e a legislação correlata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:
11.1.
Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e
irrestrita fiscalização da CONTRATANTE, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelo
canteiro, por seus representantes devidamente credenciados.
11.2.
A CONTRATANTE sem prejuízo de suas atribuições de acompanhamento, poderá
contratar, com profissionais consultores ou empresas especializadas, os serviços relativos ao
controle qualitativo das obras e serviços, assim como o acompanhamento do desenvolvimento
da execução.
11.3.

À fiscalização compete:

11.3.1.
O encaminhamento e controle da execução das obras e serviços, as avaliações e
medições dos serviços, até a sua conclusão, observadas todas as condições expressas nos
documentos que compõe o contrato;
11.3.2.
Proceder as medições com a presença e a participação da CONTRATADA,
cabendo a esta encaminhar à CONTRATANTE os respectivos faturamentos nos prazos
previstos;
11.4.
Constatada a inoperância, desleixo, incapacidade ou ato desabonador, praticado
pela CONTRATADA, ou seu representante ou de seus subcontratados, a CONTRATANTE poderá
recomendar o afastamento e/ou realocação do preposto ou de qualquer empregado, bem como
de subcontratados.
11.5.
Eventuais divergências nas especificações e/ou anexos aqui contidos deverão ser
resolvidas pela fiscalização da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DA OBRA:
12.1.
Na data em que considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA notificará a
CONTRATANTE que vistoriará as obras e, verificando plena conformidade com os projetos,
Visto da presidente CPL
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plantas, detalhes e especificações aprovadas para execução, bem como limpeza da obra,
lavrará, no prazo de 15 (quinze) dias, o Termo de Aceitação Provisória, assinado também pela
CONTRATADA.
12.1.1.
Os trabalhos que conforme critério do edital não apresentarem as condições
estabelecidas, mas cujas desconformidades sejam de pequena monta, serão rejeitados, sem
prejuízo da Aceitação Provisória, que conterá a ressalva, cabendo a CONTRATADA todos os
ônus e encargos da reparação que deverá se efetivar dentro do prazo de observação de 20
(vinte) dias corridos.
12.1.2.
No caso da não aceitação provisória, a CONTRATADA deverá tomar todas as
providências para sanar os problemas que determinaram a não aceitação, no prazo a ser
fixado pela CONTRATANTE, sem prejuízo de aplicação, pela CONTRATANTE, das penalidades
previstas nas disposições contratuais que lhe forem aplicáveis.
12.1.3.
Não sendo realizadas, na sua totalidade, as reparações exigidas pela
CONTRATANTE, esta poderá ingressar em juízo com a competente ação de perdas e danos,
sem prejuízo das multas estabelecidas neste contrato e seus anexos.
12.2.
Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observação das
CONTRATADA poderá requerer a Aceitação Definitiva das mesmas.

obras, a

12.3.
A Aceitação Definitiva só será concedida quando a obra estiver totalmente
concluída, após vistoria que a comprove, ocasião em que será lavrado e assinado o Termo de
Aceitação e Recebimento Definitivo, com mútua e geral quitação, sem prejuízo ao disposto no
artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.
12.4.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
13.1.
por:

Sem que a ela se limite sua responsabilidade, será a CONTRATANTE responsável

13.1.1.
das obras;

Fornecer todos os documentos e informações necessárias ao desenvolvimento

13.1.2.
contrato;

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste

13.1.3.
Garantir à CONTRATADA a fidelidade das informações e acesso à documentação
técnica para que os serviços se desenvolvam sem percalços e no prazo acordado;
13.1.4.
Apresentação da Comissão de Fiscalização das Obras, com a devida credencial
de identificação. Comissão essa, que poderá ser modificada a critério da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1.

São obrigações da CONTRATADA sem que a elas se limitem:

14.1.1.
Respeitar todas as Leis e as Normas de execução de obras em vias e logradouros
públicos do Município de Jussiape, bem como todas as normas de execução propostas pela
ABNT;
Visto da presidente CPL
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14.1.2.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, dentro de prazos viáveis, os
eventuais vícios, defeitos ou incorreções encontrados nas obras decorrentes dos serviços
efetuados;
14.1.3.
Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
14.1.4.
Comunicar à CONTRATANTE, o engenheiro preposto que representará a
CONTRATADA na execução do contrato, na data da Ordem de Início dos Serviços;
14.1.5.
Fornecer a pedido da CONTRATANTE, solução técnica alternativa, desde que
tecnicamente similar ou superior a solução anteriormente proposta;
14.1.6.
Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos serviços e dos materiais que
fornecer para serem utilizados na obra, apresentando o resumo dos ensaios de controle
tecnológico, dos serviços de engenharia, sujeitos a controle laboratorial, executados pela
CONTRATADA, durante o período da medição.
14.1.7.
Permitir e facilitar a inspeção ao local das obras, pela fiscalização, em qualquer
dia e hora, devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados, pelos técnicos da
CONTRATANTE, entre ela, dos ensaios propriamente ditos, citados no item anterior.
14.1.8.
Elaboração e disponibilização do Diário de Obra, devidamente assinado pelo
responsável preposto pela CONTRATADA e com discriminação de todas as ocorrências da obra
para o acompanhamento de sua execução, que deverá ser entregue à Comissão de
Fiscalização.
14.1.9.
Quitação de encargos
resultantes da execução do contrato.

trabalhistas,

previdenciários,

fiscais

e

comerciais

14.1.10.
Acatar solicitação da CONTRATANTE de afastamento e/ou dispensa de
empregado e/ou equipamentos cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços,
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
14.1.10.1.

Constituem motivo para afastamento e/ou dispensa de empregado:

f)

ato de improbidade;

b)

incontinência de conduta ou mau procedimento;

c)
negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador,
e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for
prejudicial ao serviço;
d)
condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido
suspensão da execução da pena;
e)

desídia no desempenho das respectivas funções;

f)

embriaguez habitual ou em serviço;

g)

violação de segredo da empresa;
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j)
ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa,
ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
k)
ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
l)

prática constante de jogos de azar.

m)
prática, devidamente
atentatórios à segurança nacional.

comprovada

em

inquérito

administrativo,

de

atos

14.1.11.
Manter até o termo final deste contrato todas as obrigações com os órgãos
públicos e fiscais, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e
comerciais, resultantes da execução do contrato, devidamente regularizados, segundo
estabelecido no art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
14.1.12.
Manter, durante toda a execução do contrato as obrigações assumidas relativas
a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório na
modalidade TOMADA DE PREÇOS Edital nº 005/2022.
14.2.
A CONTRATADA é responsável pela guarda e manutenção
equipamentos e materiais até o recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

das

obras,

14.3.
Para entregar a obra à CONTRATADA, a CONTRATANTE deverá realizar a total
limpeza do canteiro de obras.
14.4.
Fornecer à CONTRATANTE relação com os nomes dos profissionais responsáveis
pela execução dos serviços, com os dados de (inclusive a cópia dos documentos): Nome
Completo, CPF, RG, e Carteira de Trabalho.
14.5. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

a) Registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento da “Anotação
de Responsabilidade Técnica”, antes da emissão da primeira fatura.

b) Manter nesta cidade, no mínimo, um escritório representativo, no local da obra.

c) Manter no canteiro das obras/serviços, com instalações compatíveis, escritórios para
seus representantes bem como para a Fiscalização e um carro a disposição da
Fiscalização da Prefeitura durante o decorrer da obra.
Visto da presidente CPL
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d) Fornecer e colocar no local das obras/serviços placa de divulgação e identificação da
mesma, e placa de inauguração, quando for o caso, as quais serão confeccionadas de
acordo com a PREFEITURA.
e) Planejar as obras/serviços de forma a não interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno.
f) Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários,
para execução das obras/serviços.
g) Matricular os serviços no INSS (CEI) até 8 dias após o recebimento da Ordem de
Serviços e entregar a PREFEITURA as guias de recolhimento das contribuições devidas
ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias
serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada,
carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as
penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra
empregada nos serviços contratados.
h)

Não permitir, em nenhuma hipótese, a instalação de barracas ou quitandas na periferia
do canteiro da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as
medidas e providências visando impedi-las.

i)

Manter no local das obras/serviços um “Diário de Ocorrências”, no qual serão feitas
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mãode-obra, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, devidamente
rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da
PREFEITURA após a conclusão das obras/serviços.

j) Obedecer as normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.
k) Arcar com todas as despesas decorrentes de trabalhos noturnos e em domingos e
feriados, inclusive as de iluminação.
l)

Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal,
Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de
trabalho.

m) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas,
por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da
execução das obras/serviços.
n) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários),
exerçam as suas atividades devidamente uniformizados em padrão único (farda), e
fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades
desenvolvidas.

o)

Executar todas as obras, serviços e instalações de acordo com os projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo
rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionárias de serviços públicos,
assim como as determinações da PREFEITURA e a legislação pertinente.
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p) Comunicar à Fiscalização da PREFEITURA e proceder, às suas expensas, as correções
necessárias, sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos projetos,
especificações e demais elementos técnicos que integram este Edital, assumindo
integral responsabilidade e ônus pela correta execução de todos os serviços. Tais
correções somente serão efetuadas com a aprovação da Fiscalização, que por sua vez
consultará o(s) autor(res) do(s) projeto(s), para efeito de autorização.
q) Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material
“similar” ao especificado, submeter o pretendido à Fiscalização da PREFEITURA, para
que a mesma, através de laudos, pareceres e levantamentos de custos, possa se
pronunciar pela aprovação ou não do mesmo.
r) Manter permanentemente no local das obras/serviços, equipe técnica suficiente,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma
perante a Fiscalização da PREFEITURA a responsabilidade técnica dos mesmos até a
entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinação
de emergência que se torne necessária.
s) Manter no local das obras/serviços, além da equipe técnica retro mencionada, auxiliares
necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas
expensas e a critério da Fiscalização, o controle tecnológico dos materiais a serem
empregados nos serviços.
t) Facilitar a ação da Fiscalização da PREFEITURA na inspeção das obras/serviços, em
qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados,
inclusive de ordem administrativa.
u) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, às suas
expensas, obras/serviços objeto do Contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou
incorreções, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais ou
equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações.
v) Executar, às suas expensas, as ligações definitivas das instalações às redes públicas.
w) Retirar todo o entulho decorrente da execução das obras/serviços, deixando o local
totalmente limpo.
x) Obter o “Alvará de Construção” e/ou “Habite-se” da obra, quando a legislação local ou a
Fiscalização assim exigir.
y) Efetuar seguros contra incêndio e de responsabilidade civil, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados do início da obra, em nome da PREFEITURA, cujas apólices serão
calculadas sobre o valor global do contrato.
z) Executar os serviços objeto do contrato pelo regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES:
15.1. O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no presente
contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas nas Leis Estadual 4.660/86 e Federal
8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
Visto da presidente CPL
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§ 1º - A inexecução parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado da Bahia e multa, de
acordo com a gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites
máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário
em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua
convocação;
II – Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor da etapa não cumprida do cronograma;
III – Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da etapa não cumprida do
cronograma, por cada dia de atraso onsequente ao trigésimo.
§ 3º - A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das
condições estipuladas no contrato.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
16.1.
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
16.1.1.
Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
16.1.2.

Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

16.1.3.
Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originários;
16.1.4.
Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
16.1.5.

Possíveis supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.1.6.
Para restabelecer a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da
Cláusula Sexta do presente contrato.
16.2.
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3.
No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes serão pagos pela Administração
pelos custos de aquisição regularmente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO CONTRATUAL:
17.1.

Constituem motivo para rescisão do contrato:

17.1.1.
Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, falência, protesto, concurso de
credores, transformações, cisões ou fusões;
17.1.2.
Caso o Contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transações, tais
como transferências, cauções ou outras sem a prévia autorização da CONTRATANTE;
17.1.3.
Caso a obra não seja concluída 30 (trinta) dias após o prazo contratual,
injustificadamente;
17.1.4.
Paralisações dos serviços, atraso na execução das obras ou conclusão fora do
prazo previsto;
17.1.5.
Imperícia, negligência, imprudência, ou desídia na observância das condições
técnicas estabelecidas no contrato e seus anexos, ou na execução das obras.
17.1.6.

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

17.1.7.

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

17.1.8.
O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
17.1.9.

O cometimento reiterado de faltas na sua execução;

17.1.10.

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

17.1.11.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

17.1.12.
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução do contrato;
17.1.13.
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
17.1.14.
A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
Visto da presidente CPL
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17.1.15.
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA pelos produtos já entregues, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
17.1.16.
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato.
17.1.17.
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93,
em observância do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
17.1.18.
Acumulação de multas em valor igual ou superior ao previsto no item 19.5. do
presente contrato.
17.2.

A rescisão do contrato poderá ser:

17.2.1.
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos
nos itens 17.1.1. à 17.1.14. e 17.1.16. à 17.1.18.
17.2.2.
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
17.2.3.

Judicial, nos termos da legislação;

17.3.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
17.4.
Quando a rescisão ocorrer com base nos itens 18.1.9. a 18.1.12., desta cláusula,
sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido.
17.5.
Rescindido o Contrato, tem a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias, a contar do
acerto final de contas, para se retirar do local das obras e onse-lo inteiramente desimpedido.
17.6.
Será assegurado, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o contraditório e a
ampla defesa.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
18.1.
A CONTRATADA se obriga a executar eventuais serviços não constantes deste
contrato, mas considerados essenciais ao desenvolvimento dos serviços, sem, no entanto,
modificar e/ou descaracterizar o objeto do contrato. Estes serviços serão pagos através de
orçamento elaborado pela CONTRATADA após aprovação pela CONTRATANTE, antes do início
destes serviços.
18.2.
A CONTRATANTE se reserva no direito de fornecer qualquer tipo de material,
equipamento ou executar em parte ou no todo qualquer serviço inerente à obra.
18.3.
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das
obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
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18.4.
Fica acordado que, conforme previsão legal, os ensaios, testes e demais provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por
conta da CONTRATADA.
18.5.
A CONTRATADA responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela
solidez e segurança da obra/serviço, assim em razão dos materiais, como do solo, conforme
dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro.

CLAÚSULA DÉCIMA NONA

– DO FORO:

19.1.
As partes elegem, em comum acordo, o Foro da Comarca de Livramento de
Nossa Senhora, para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura persistirem após esgotarem
todas as tentativas de composição amigável, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
20.1.

Aplica-se ao presente contrato, nas partes omissas, a seguinte legislação:
f)

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos
Administrativos;

b)
Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações – Normas Gerais de Direito Financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal;
c)

Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações – Código de Defesa do Consumidor;

d)

Lei Federal nº 10.406/02 – Código Civil Brasileiro;

e)

Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

f)

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

g)

Lei Orgânica do Município;

h)
Normas Técnicas para Obras e Serviços de Engenharia da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT.
f)

Lei Federal nº 5.194/66. Regula o exercício das profissões de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo; e,

j)
Lei Federal nº 6.496/77. Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na
prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia;
l)
LEI Nº 9.433 DE 01 DE MARÇO DE 2005. Dispõe sobre as licitações e contratos
administrativos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos
Poderes do Estado da Bahia e dá outras providências.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – AS PARTES:
21.1.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento
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em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único efeito, com as testemunhas abaixo
identificadas e assinadas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos, por si e seus
sucessores.

Jussiape, ___ de __________ de 20----.

Éder Jakes Souza Aguiar
PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATANTE

(NOME DA EMPRESA)
Nome do Representante legal
Cargo/Função

Testemunhas:
Assinatura:

_____________________

Assinatura: _____________________

Nome Legível: _____________________

Nome Legível:____________________

CPF.:

CPF.:

_____________________

_____________________
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ANEXO II
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

Declaro, sob as penas da lei, que esta _________________, inscrita no C.N.P.J.
sob nº __________________, está ciente que:
f)

Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada.

b)
Autoriza a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE a proceder quaisquer
diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade.
c)
Assume inteira responsabilidade pela entrega serviços e se sujeita integralmente
a todas as condições e exigências do presente Edital.
d)
Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação da
proposta que apresentar.
e)
Garante a proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de abertura dos envelopes de “Habilitação”.
f)
licitação.

Não existe nenhum fato impeditivo a participação da empresa na presente

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para
tanto, firmo a presente.

Jussiape, _____________ de _____________ de ________

............................................................
(representante legal)
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ANEXO III
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

.................................,

inscrito

no

CNPJ

n°...................,

por

intermédio

de

seu

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade
no............................ e do CPF n o ........................., DECLARA, para fins do disposto no,
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 ( ) .

............................................
(data)

............................................................
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

Atestamos para os fins estabelecidos no Edital em referência, que a empresa
___________________________________, através de seu representante técnico (Engenheiro
civil), devidamente qualificado abaixo e credenciado, visitou e tomou conhecimento dos locais
dos serviços, ficando ciente de todas as condições físicas, estruturais e ambientais e demais
informações pertinentes ao objeto da licitação, a saber:
Execução dos serviços de mão de obra, de engenharia, com fornecimento de
materiais de primeira linha, para as obras de conclusão da construção da Praça
Dr. Procópio Pereira Alencar no município de Jussiape - BA, conforme Contrato
de Repasse MCIDADES 856801/2017 - Operação 1045195-17, de acordo com o
projeto básico, constante no processo, e toda a documentação apresentada e
relacionada em anexo que integram este Edital.
Jussiape, ____ de _______ de 2022.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

DECLARAMOS, para os fins previstos no Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022, da
Prefeitura de Jussiape, que esta licitante através de seu representante técnico visitou e tomou
conhecimento dos locais dos serviços, ficando ciente de todas as condições físicas, estruturais
e ambientais e demais informações pertinentes ao objeto da licitação, acima relacionadas.
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a
presente.
Jussiape, ____ de ______ de 2022.

(assinatura do Responsável Técnico)
(Proponente, CNPJ, Nome do Responsável Técnico, Cargo, nº CREA/BA)
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ANEXO V
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente tomou conhecimento de todas
as informações e do local onde serão executados os serviços objeto da licitação e que, em
momento algum, será alegado desconhecimento de qualquer uma das etapas ou
particularidades dos mesmos.
Declaro ainda, que esta proponente está ciente que não serão aceitas quaisquer
argumentações posteriores consequentes de desconhecimento dessas condições.
Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para
tanto, firmo a presente.

Local e Data.

(assinatura do Responsável Técnico)
(Proponente, CNPJ, Nome do Responsável Técnico, Cargo, nº CREA/BA)
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ANEXO VI
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM O ART. 3º
DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006

Ref.:

Processo Licitatório / TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

Declaro, sob as penas da lei, que esta proponente _______________________,
inscrita no C.N.P.J. sob nº _______________ com sede à ____________________________,
se enquadra no disposto do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e que não se
enquadra em nenhuma das possibilidades previstas no art. 3º, § 4º, da mesma Lei, que
segue:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo e as de crédito;

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica, exceto cooperativa de crédito;
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VIII

–

que

exerça

atividade

de

banco

comercial,

de

investimentos

e

de

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;

IX

–

resultante

ou

remanescente

de

cisão

ou

qualquer

outra

forma

de

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário
anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para
tanto, firmo a presente.

Local e Data.

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

Visto da presidente CPL
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ANEXO VII
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

MEMORIAL DESCRITIVO

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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ANEXO VIII

- EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

PLANLHA ORÇAMENTÁRIA

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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ANEXO IX –
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

PUBLICADO/DISPONIBILIZADO EM DOCUMENTOS APARTADOS;
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ANEXO X
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022

PROJETOS

DISPONIBILIZADO EM MÍDIA
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MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PRAÇA DR.
PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE JUSSIAPE - BAHIA

UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ABRIL / 2019
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MEMORIAL DESCRITIVO
PRAÇA DR. PROCÓPIO

Projeto de Urbanização da Praça Dr. Procópio
Área: 1.734,26 m²
Município: Jussiape - Bahia

O projeto para a Praça Dr. Procópio tem como objetivo a requalificação de um espaço
público na cidade de Jussiape. A proposta é trazer uma nova imagem a essa
localidade, o que contribuirá para uma melhor qualidade de vida da população no que
diz respeito ao lazer, especialmente das crianças e idosos, criando um novo espaço de
convívio urbano. Considerando que o projeto agregará, além de áreas de sombras,
bancos, pergolados, e áreas verdes.
O projeto da praça apresenta um traçado simples, com caminhos cercados por um
paisagismo harmônico, com rampas de acessibilidade, piso tátil e uma ótima
iluminação.
O objetivo principal é a melhora de um espaço já existente como ponto atrativo para a
população da cidade, a ser visto como um aprazível e desejado local de convivência.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Remoção de entulho
Todo material excedente proveniente de escavação ou sobras deve ser removido e
depositado em bota fora, previamente definido pela fiscalização, de forma a preservar o
meio ambiente.
2. Piso em Concreto Desempolado (e=7cm)
3.4.1. Deverá ser aplicado sobre local definido em projeto.
3.4.2. Aplicar juntas de dilatação em áreas de placas de no máximo 4,0m².
3.4.3. Executar o concerto com traço 1:4:8.

3. Plantio de Grama
O solo deverá ser analisado previamente e caso ocorra deficiência em suas
propriedades físicas será aditivado com produtos corretivos e ou fertilizantes, após
descompactação dos mesmos. Antes do plantio da grama verificar a presença de ervas
daninhas a serem removidas. O plantio deverá ser feito o mais rápido possível em solo
base, ligeiramente úmido, colocando os tapetes bem juntos uns aos outros e, logo
após, irrigar suavemente.

4. MOBILIÁRIO URBANO

Os equipamentos deverão ser instalados em acordo com os projetos obedecendo às
normas dos fabricantes.

5. Lixeira

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CFINXAU20EKRAEORHHVBHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Jussiape

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
73 - Ano - Nº 1900

Conjunto de lixeira de coleta seletiva com cestos de 50L. Os cestos serão de plástico
polietileno de alta densidade com proteção UV e estrutura metálica confeccionada em
aço carbono 1020 galvanizado com pintura epóxi na cor preto. Possui sistema de
fechadura e chave para manter a lixeira fixa, dificultando roubo e atos de vandalismo,
permitindo assim que a tampa da lixeira fique fixa na estrutura do conjunto. Com isso, o
corpo da lixeira pode ser facilmente removido, dispensando o uso de sacos de lixo e
permitindo que sua higienização seja mais prática e muito mais eficiente. São
produzidas de acordo com as mais rigorosas normas da vigilância sanitária, trazendo
segurança, confiabilidade e durabilidade, com a garantia de ser o melhor produto do
mercado em sua categoria. Dimensões: 43cm x 75cm x 37cm.

6. Banco de Madeira com Estrutura de Ferro

Os bancos serão confeccionados em madeira e ferro, contendo a seguinte descrição:
sua armação “pésconfeccionados em ferro fundido, seu assento e encosto
confeccionado em peças de madeira de lei, com as seguintes dimensões: Para o
assento serão necessárias 02 peças de madeira com espessura de 5cm, com extensão
de 1,50m e largura de 2,8cm e 03 peças de madeira com espessura de 2,8cm, com
extensão de 1,50m e largura de 7,5cm; sendo afixadas com parafusos de aço tipo
frances de 5,16” X 2,5cm, com polcas e arruelas. Para o encosto serão necessárias 03
peças de madeira com espessura de 2,8cm, com extensão de 1,50m e largura de
7,5cm, sendo afixadas com parafusos de aço tipo frances de 5,16” X 2,5cm, com
polcas e arruelas.
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7. Pergolado de madeira

O pergolado deverá ser construído em madeira de eucalipto seca tratada pelo processo
de autoclave (vácuo pressão) com hidrossolúvel, pintada e presa com pregos
galvanizados. Deve ser montado com as mesmas dimensões especificadas conforme o
projeto.

Escavação - Cuidados especiais deverão ser tomados, observando-se no início das
escavações as características do subsolo e eventuais distorções que venham a
comprometer o projeto estrutural. A profundidade deverá ser estabelecida em função
da camada de solo com resistência solicitada no cálculo estrutural, e ou adequação ao
projeto geométrico..
.Reaterro
Executar o reaterro através do lançamento de material escavado, no interior da vala,
distribuindo-o de maneira uniforme em toda sua extensão.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS
Serão executadas de acordo com as Normas Técnicas Específicas, e da
Concessionária local. O memorial descritivo completo dos projetos complementares,
encontram-se disponíveis em anexo na “pasta” de memoriais e especificações do
projeto.

9. PAISAGISMO
As árvores existentes serão mantidas e os arbustos a serem plantados iram respeitar o
projeto arquitetônico.
O tratamento paisagístico deverá atender aos requisitos de estética e de
funcionalidade.

10. Plantios de arbusto
Examinar as raízes das mudas para checar se o sistema radicular está desenvolvido,
com raízes saudáveis e fibrosas.
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Antes do plantio, desembaraçar as raízes e assegurar-se de que a cova tenha pelo
menos o dobro do tamanho do conjunto das raízes, preparando-a com húmus e
fertilizantes. Empregue sempre fertilizante e esterco bem curtido na cova de plantio,
misturando-os na terra de maneira que não fiquem em contato direto com as raízes.
11. Grama Esmeralda
. As placas de grama deverão ser aplicadas após limpeza e nivelamento do terreno,
perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade, 5cm
abaixo do nível da calçada.
Não necessita de podas constantes por ter folhagem mais delicada. Quando plantada a
pleno sol e cortada com frequência, forma um tapete uniforme.
Fazer cobertura de adubo orgânico nas primeiras fases de plantio.

12. PINTURA
Todo canteiro será pintado com tinta acrílica nas suas laterais com duas demãos e os
pisos em cimentado receberão tinta também acrílica na cor especificada em projeto.

13. LIMPEZA FINAL
Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente
limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos
de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente lavados de modo a não
danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá especial cuidado
em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das
superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos,
principalmente na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para remoção de
manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar os
materiais; melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto
os materiais que as provoquem ainda estejam úmidos.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Renilce Almeida
Arquiteta e Urbanista
CAU: A111849-8/BA
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PROJETO ELÉTRICO
REFORMA DA PRAÇA DR. PROCÓPIO
Normas
Para elaboração deste projeto, foram consideradas as recomendações das
seguintes normas da ABNT:
NBR 5410
NB-57
NB-3

Instalações Elétricas de Baixa Tensão
Iluminação de interiores

Normas da Coelba e Catálogos Técnicos com instruções dos fabricantes.
Plantas
Além deste Memorial Técnico, o Projeto é composto com plantas baixas,
diagramas e cargas.
Considerações sobre o Projeto
O projeto foi desenvolvido com base nas três entradas de energia, monofásicas,
com tensão nominal de 380/220V, (1 F + N + T) - 60 Hz, que alimenta o quadro de
distribuição dos circuitos de iluminação.
Os circuitos serão encaminhados através de eletrodutos em PVC rígido
rosqueável ou soldável.
Foram distribuídas 4 postes com 4 pétalas, com lâmpadas de LED, potência de 80
w, e 4 refletores no pergolado central, potência de 10 w cada.
conforme projeto anexo, com carga máxima total a instalar de 1320 w.
Especificações Gerais
Estas especificações descrevem as características técnicas principais dos
materiais a serem aplicados neste projeto, indicam os tipos básicos escolhidos,
sempre que possível, com selo de conformidade da ABNT, e as referências e os
fabricantes.
Eletrodutos (Tigre ou similar)
As tubulações serão executadas aparentes em PVC com caixas de PVC rígido,
com bitola mínima de 3/4 //, quando não forem indicadas.
Caixas e Quadros
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As caixas de distribuição, serão de 4x2// retangular, com orelhas metálicas para
um tubo subindo e/ou descendo na vertical, com tampa de redução de ferro
//
//
esmaltado de 4x4 / 4x2 .
Quadro de medição – Padrão Coelba monofásico, 380/220V – 60hz.
Os quadros serão em chapa de alumínio 1/16” pintados, de embutir com
disjuntores gerais bifásicos, com barramentos, para conter disjuntores
monofásicos
Fios e Cabos - Siemens, Pirelli e Ficap
Os fios de distribuição da rede, fases, retorno, neutro e proteção (terra); serão de
cobre eletrolítico, antichama, com isolamento para 750V, 70º C, em cores
padronizadas.
Os cabos fases, da entrada de energia e dos alimentadores, serão de cobre
estanhado, com isolamento de 0,6 / 1KV.
Os cabos neutros, da entrada de energia e dos alimentadores, serão de cobre
estanhado, com isolamento para 750 V, pretos.
Os cabos de proteção (terra), da entrada e dos alimentadores, serão de cobre,
com isolamento.
Foi usado para todo projeto cabos de 6 mm2 para distribuição nos postes e
refletores.
Luminárias
As luminárias deverão respeitar as especificações do projeto elétrico.
As Lâmpadas dos postes de iluminação serão em LED de 4 x 80 w conforme
descrito em projeto anexo.
Reatores
As lâmpadas também em LED serão de alto fator de potência, mínimo 0.92,
Partida Rápida 220V.
Formas Construtivas
Os tubos e curvas de PVC soldável devem ser emendados com luvas
apropriadas, nos diâmetros nominais corretos.
Os tubos devem ser roscados nas caixas de passagens.
Os tubos devem ser fixados às caixas, com o uso de buchas e arruelas, quando
forem roscados e com o uso de buchas (pestanas) pré-fabricadas, quando forem
soldáveis.
Os fios dos circuitos de distribuição devem ser de cobre têmpera mole, isolamento
para 750 V, 70º C, com PVC resistente à chama nas cores padronizadas
conforme abaixo:
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Fase R
Fase S
Fase T

Jussiape

VERMELHO
BRANCO
MARRON

Retorno
Neutro
Terra

CINZA
AZUL CLARO
VERDE

Os cabos de cobre devem ser têmpera mole, isolamento para 0,6/1KV, 70ºC com
dupla camada de PVC resistente à chama, na cor preta.
O cabo de cobre (terra) poderá ser nu, têmpera meio dura. Bitolas indicadas em
projetos.
Os fios devem ser emendados com emendas torcidas e estanhadas e recomposto
o isolamento com fita plástica adesiva.
Os cabos devem ser emendados com solda esotérica, (conexão “cadweld”) e
recomposto o isolamento com fita de borracha de autofusão, protegida com fita
plástica adesiva.
As emendas dos fios e cabos, só devem ser feitas nas caixas.
Observar o raio de curvatura mínima dos cabos elétricos exigidos pelo fabricante.
Fita isolante plástica adesiva, nº 33, fab. 3M ou similar.
Fita isolante de borracha autofusão, nº 23, Fab. 3M ou similar.
Embutido num mesmo eletroduto do circuito de distribuição, o condutor de
proteção (terra), poderá ser um só, comum aos circuitos contidos, com bitola em
2
mm igual ao de maior diâmetro.
O cabo de proteção do alimentador deve ser conectado na barra de terra do
quadro.
Observação
Todas as luminárias, tomadas, interruptores e outros equipamentos, devem ser
aterrados através do cabo de proteção, ligado em pontos apropriados das
carcaças metálicas.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jorge Brandão
Engº Civil
CREA: 24.721-D/BA
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Reforma da Praça Dr.Procópio
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1- Entrada de Água Potável
A alimentação de água potável será executada de acordo com o projeto
específico, a partir da rede da EMBASA- Empresa Baiana de saneamento,
com tubo de pvc rígido soldável, no nível do pavimento térreo.
Para medição do volume consumido, será instalado pela EMBASA, um
hidrômetro totalizador de volume, em caixa de concreto ou alvenaria, e
tampão de ferro fundido.
Este hidrômetro e a sua instalação, bem como a derivação da rede pública,
é fornecida pela concessionária.
Para controle do fluxo de entrada de água potável, devem ser instalados um
registro de gaveta bruto, logo após o hidrômetro.
O sistema de água fria potável, descrito neste projeto ,deve obdecer
rigorosamente ao determinado na norma NBR 5626/82 da ABNT.

Os registros de comando serão do tipo gaveta, para 125psi.

2- Rede de Distribuição(tubulação)
A rede de distribuição será executada em tubos e conexões em PVC
soldável classe 12 DN 25mm. As conexões devem ser rigidamente
ancoradas para garantir eventuais movimentações da rede, provocadas por
golpe de aríete.as Conexões(Joelhos, tês) também seguem a classe da
tubulação 12.
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A execução destas redes deverá obedecer rigorosamente ao previsto na
norma Brasileira, e as recomendações do fabricante, principalmente quanto
ao uso e aplicações de soldas, soluções limpadoras, etc.
A rede deverá ser instalada sob o piso conforme projeto em anexo.
Estes pontos devem possuir um recúo de cinco milímetros a contar da
superfície externa e acabada da parede para se evitar a ocorrência de
canoplas soltas quando da instalação dos acabamentos.
Sob hipótese alguma será admitido o aquecimento destas tubulações,
principalmente no caso de abertura de “bolsas” para reutilização de tubos.
Neste caso deve ser usada luva dupla do mesmo material do tubo.
Também deve ser evitada a mistura de tubos e conexões de fabricantes
diferentes para se garantir a inexistência de folgas entre as conexões e
tubulações.
Antes do seu atacamento, toda rede devera ser testada com a utilização de
bomba de pistão ou equipamento que atinja e mantenha os limites de
pressão recomendados, com no mínimo 2.5 vezes a pressão máxima de
trabalho, mantidos por 24 horas.
A Torneira do jardim deverá ser cromada com diâmetro de ½” ,sendo que a
sua abertura será controlada por um registro de gaveta bruto de latão
roscável de ¾”.
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jorge Brandão
Engº Civil
CREA: 24.721-D/BA
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LEGENDA - MOBILIÁRIO URBANO

POSTE DE h= 8 m, COM 2 PÉTALAS

04 UNIDADES

REFLETOR

04 UNIDADES

LIXEIRA

10 UNIDADES

BANCO DE MADEIRA

18 UNIDADES

PERGOLADO DE CONCRETO

04 UNIDADES

PERGOLADO DE MADEIRA

01 UNIDADES

RUA CLEMENTE PEREIRA

SOBE

SOBE

i=8,33%

i=8,33%

CANTEIRO 01

CALÇADA

CANTEIRO 02

CANTEIRO 03

LEGENDA:

CANTEIRO 04

ESTRADA

P/ MUCUG

Ê

A EXECUTAR
EXECUTADO
PASSEIO

CANTEIRO 05
CANTEIRO 06
ESCADA

CANTEIRO 07

CANTEIRO 10

CANTEIRO 08
i=8,33%

CANTEIRO 09

SOBE

i=8,33%

SOBE

LIXEIRA

CANTEIRO 12

SOBE

SOBE

i=8,33%
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i=8,33%
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DET. TIPO DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR - CAIXA PLÁSTICA
Adaptador em PVC
rígido rosqueável
(flange)

Serrar o excesso do
eletroduto na parte
externa da caixa

Suporte em aço galvonizado para fixação de 4 pétalas

Vedar com borracha

Usar em instalação em poste
sem mureta de protção

de silicone

Caixa de medição
Local reservado para
instalação do medidor

Bucha e arruela
galvanizada
vedar com borracha
de silicone
Poste em aço H=8.00m fixo em um sistema
flangeado com 4 luminarias de LED 4x80w

Fase

ALVENARIA

Parafuso para
aterramento
Bucha e arruela
galvanizada

Detalhe - Poste

Bucha e arruela
galvanizada

Bucha e arruela galvanizada
Saída para haste de aterramento

EMISSÃO INICIAL
PLANTA DE RELICITAÇÃO

DATA

DESENHO

VERIF.

1.

MEDIDAS EM METRO.

2.
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APROV.

PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
3.

Disjuntor

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO

Saída de
energia

Condutor de cobre
para aterramento

SEM ESCALA

01

Neutro

Fase

Caixa do
disjuntor

02

REVISÃO

OBSERVAÇÕES:

Conector parafuso
fendido para
aterramento

Condutor de cobre
para aterramento
CONCRETO

Eletroduto de PVC
rígido rosqueável
(ver tabela de
dimensionamento)

Neutro

Entrada de
energia

ELETRODUTO

Sobra de 80cm
de condutor para a
Coelba ligar o medidor

Fase
Neutro

Eletroduto de PVC
rígido rosqueável
(ver tabela de
dimensionamento)

Eletroduto de PVC
rígido rosqueável
de ø 20mm

(TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

Eletroduto de PVC
rígido rosqueável
(ver tabela de
dimensionamento)

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
2,5cm

EN

2
30cm

19cm

16cm

PRAÇA DR. PROCÓPIO

ATERRAMENTO

5

300mm

3

5cm

5cm

5cm

5cm
5cm

20cm
30cm

12,5cm

5cm
30cm

12,5cm

4

18

PROJETO

1

6cm

3cm

5cm

5cm
10cm

20cm

315mm

AM

TO

10cm

30cm

ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR

RR

ATERRAMENTO

19cm

GESTÃO
ATE

5cm 5cm

19cm

6
CAIXA COM TAMPA REFORÇADA PARA CONEXÃO DAS MALHAS

DETALHE 4 - CX DE PASSAGEM 30X30X30

1) O ATERRAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO POR EMPRESA
ESPECIALIZADA, QUE DEVERÁ FAZER A MEDIÇÃO DA
RESISTÊNCIA DO ATERRAMENTO COM O TERRÓMETRO E
APRESENTAR LAUDO ASSINADO.
2) A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10ohms.

PRANCHA

Planta de Quadros e Diagramas

3) TODAS AS HASTES DE ATERRAMENTO DA OBRA SERÃO INTERLIGADAS

SEM ESCALA

19

DETALHE 5 - INSTALAÇÃO CX DE INSPEÇÃO TIPO SOLO
SEM ESCALA
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POSTE ALTO h=8,00m COM 4 PÉTALAS

REFLETOR DO PERGOLADO

Lâmpadas: LED
Potência:
10w
Fixação:
no pilar

NOTAS IMPORTANTES
01 DEIXAR NO MÍNIMO 30cm DE FIO COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS.
02

TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES NOMINAIS
ENTRE 0,45kV À 0,75kV.

03 CABOS DE LIGAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS QUIOSQUES SERÃO DE 0,6/1,0KV
04 TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.
05 TODA TUBULAÇÃO NÃO COTADA TERÁ 1" DE DIÂMETRO
06 TODA FIAÇÃO ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
07 ACIONAMENTO DAS LUMINARIAS ATRAVÉS DE RELÉ FOTOELÉTRIO
08 CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS #6mm2
09 CAIXA DE PASSAGEM COM DIMENSÃO DE 20x20x25
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OBSERVAÇÕES
ÁREA

LEGENDA - VEGETAÇÃO
758,65 m²

GRAMA ESMERALDA

22 UNID.

ARBUSTO ICSÓRIA AMARELO

RUA CLEMENTE PEREIRA

ARBUSTO ICSÓRIA VERMELHO

15 UNID.

ARBUSTO PINGO DE OURO

460 UNID.

Primavera (Bougainvillea)

08 UNID.

ÁRVORE EXISTENTE
07 UNID.

SOBE

SOBE

i=8,33%

i=8,33%

CANTEIRO 01
CANTEIRO 02
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CANTEIRO 03

LEGENDA:

Ê

CANTEIRO 04

ESTRADA
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100% DO PAISAGISMO
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ESCADA

CANTEIRO 07
CANTEIRO 10

i=8,33%

CANTEIRO 08

CANTEIRO 09

CANTEIRO 11

SOBE

LIXEIRA

CANTEIRO 12

SOBE

SOBE

i=8,33%

RUA DIRETA

i=8,33%

SOBE

i=8,33%

03
02

REVISÃO

SET./2021

REVISÃO

ABRIL/2019

JORGE

RENILCE

THAIS

RENILCE

RENILCE
RENILCE

01

EMISSÃO INICIAL

JULHO/2018

SAMARA

RENILCE

RENILCE

REVISÃO

PLANTA DE RELICITAÇÃO

DATA

DESENHO

VERIF.

APROV.

OBSERVAÇÕES:

RUA DR. SEABRA

1.

MEDIDAS EM METRO.

2.

TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER

3.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU

PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.

MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
GESTÃO

ÉDER JAKES
PROJETO

PRAÇA DR. PROCÓPIO
PRANCHA

PLANTA PAISAGISTICA
CAU

ARQUITETO

RENILCE ALMEIDA
DATA

DESENHO

A111849-8
NÚMERO DE PROJETO

SETEMBRO/2021
ESCALA

1/200

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CFINXAU20EKRAEORHHVBHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

URB-188/18

SAMARA CONCEIÇÃO
PROJETO REFERÊNCIA

FOLHA

02/02

Sexta-feira
20 de Maio de 2022
86 - Ano - Nº 1900

Jussiape

LEGENDA:
A EXECUTAR

CANTEIRO 02

TJ
CANTEIRO 01

TJ

CANTEIRO 03

CANTEIRO 04

PASSEIO

CANTEIRO 05
CANTEIRO 06

CANTEIRO 07

CANTEIRO 10

CANTEIRO 08
CANTEIRO 09
CANTEIRO 11

TJ
CANTEIRO 12

VEM DA

REDE

TJ

03

02
EMISSÃO INICIAL
REVISÃO

DATA

PLANTA DE RELICITAÇÃO

DESENHO

VERIF.

APROV.

OBSERVAÇÕES:
1.

MEDIDAS EM METRO.

2.

TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER
PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.

3.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO
(TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
GESTÃO

ÉDER JAKES SOUZA AGUIAR
PROJETO

PRAÇA DR. PROCÓPIO
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA DA PRAÇA

PRANCHA

PLANTA DE IRRIGAÇÃO

Planta Baixa/Detalhes
CREA

ENGENHEIRO

JORGE BRANDÃO

DESENHO

24.721-D/BA
NÚMERO DE PROJETO

SETEMBRO/2021
ESCALA

1/100

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CFINXAU20EKRAEORHHVBHW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

HS-182/18

LUIZ HENRIQUE
PROJETO REFERÊNCIA

FOLHA

01/01

