CARTA-CONVITE Nº CC-001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025-7/2021
O Município de Itiruçu, Estado da Bahia, por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação - CPL, designada pela Portaria nº. 014, de 01/01/2021, TORNA PÚBLICO, para
ciência dos interessados que, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, e
respectivas alterações posteriores, e demais normas pertinentes, se encontra aberta
licitação na modalidade CARTA-CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para
contratação do objeto adiante especificado, a ser realizada no dia 06/08/2021, às 9:00
(nove horas) na Sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Juscelino Kubitscheck nº 78,
bairro Centro.
As empresas interessadas poderão obter cópias deste Edital no endereço eletrônico
www.itirucu.ba.gov.br ou mediante solicitação ao Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Itiruçu, no endereço indicado no preâmbulo, mediante recolhimento das
respectivas custas de impressão, orçadas no valor de R$ 20,00 (vinte reais).
As empresas que retirarem o edital no endereço eletrônico acima indicado deverão
encaminhar o protocolo constante do Anexo VII ao endereço eletrônico
licitação@itiruçu.ba.gov.br, para fins de recebimento de comunicações sobre eventuais
modificações introduzidas neste edital.
1 - DO OBJETO
A presente licitação tem por objeto a contratação, pelo Fundo Municipal de Saúde de
Itiruçu/BA, de empresa especializada para execução de obra de Requalificações do
Hospital Municipal Pedro P. Ribeiro, no município de Itiruçu/BA, neste município, conforme
elementos constantes deste Edital e seus anexos.
1.1. Informações gerais:
a) valor máximo da contratação: R$ 324.702,32 (Trezentos e vinte e quatro mil setecentos
e dois reais e trinta e dois centavos)
b) local da obra: Sede do Município, Itiruçu/BA;
c) prazo de execução: 06 (seis) meses, contado a partir da data de assinatura do contrato.
1.2. A obra objeto desta licitação deverá ser executada pela empresa que vier a ser
contratada, em total observância às prescrições da ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas, bem como atender as exigências contidas no Termo de Referência,
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e demais
especificações técnicas constantes no Anexo I, parte integrante deste Edital.
2 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar do certame as pessoas jurídicas que desempenhem atividade
pertinente e compatível com o objeto desta licitação e atendam às disposições deste
edital, no que tange a habilitação e a qualificação expressa na Lei Federal nº. 8666/93 e
demais normas aplicáveis.
2.1. As licitantes deverão proceder à verificação minuciosa de todos os elementos contidos
no presente edital, podendo se manifestar, por escrito, até o segundo dia útil que antecede
a data fixada para abertura das propostas, sobre quaisquer dúvidas porventura
observadas ou manifestar oposição às exigências contidas neste Edital e seus Anexos.
2.2. As licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão
Permanente de Licitação por meio de um representante, munido dos seguintes
documentos:
I. Documento de Credenciamento, conforme modelo constante no ANEXO II deste Edital;
II. Declaração de Habilitação Preliminar, conforme modelo constante no Anexo III deste
Edital, para as empresas em geral, e no ANEXO III/A, para as microempresas e empresas
de pequeno porte;
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III. Documento de Identificação do representante da licitante e do signatário do Documento
de Credenciamento e da Declaração de Habilitação Preliminar, bem como Contrato Social,
Registro Comercial ou documento equivalente que comprove seus poderes para tal fim.
2.3. No dia, hora e local indicados neste edital, as licitantes deverão entregar à Comissão
Permanente de Licitação 02 (dois) envelopes, sendo que o primeiro deverá conter a
expressão “ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO” e o segundo “ENVELOPE Nº 2 PROPOSTA DE PREÇOS”, ambos lacrados e gravados no anverso, à maquina ou letra de
forma, com o nome e endereço da licitante e o número e objeto desta licitação.
2.4. Estão impedidas de participar direta ou indiretamente deste certame as empresas:
a) que se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, empresas
coligadas, controladas e controladoras entre si ou com a mesma constituição societária;
b) sociedade estrangeira que não funcione no país;
c) que se encontrem em processo de recuperação judicial ou concordata em andamento
ou que hajam tido sua falência já decretada, como também sob qualquer outra forma de
concurso de credores, bem como de liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de
incorporação;
d) que tenham sido declaradas impedidas ou inidôneas de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, e respectivas entidades da administração indireta;
e) que tenham sido suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA;
f) que possuam entre seus sócios, servidor ou agente político do Município de Itiruçu/BA;
g) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação.
2.4.1. A omissão da licitante ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.
2.5. Para participação no certame, deverão ser apresentados os seguintes elementos:
a) DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, conforme especificado no Item 3 deste edital,
acondicionada em envelope lacrado, não transparente, com as indicações descritas no
item “2.3”;
b) PROPOSTA DE PREÇOS, elaborada de acordo com o exposto no Item 4 deste Edital,
acondicionada em envelope lacrado, não transparente, com as indicações descritas no
item “2.3”.
2.6. Ressalvados os documentos extraídos da Internet, cuja autenticidade deverá ser
devidamente aferida pela Comissão Permanente de Licitação, que deverão ser
apresentados nos originais, assim como as propostas, declarações e demais anexos
previstos neste edital, os demais documentos para participação no certame deverão ser
apresentados em reproduções autenticadas em cartório, sendo admitida a autenticação
por membro da Comissão Permanente de Licitação, mediante confrontação com os
originais.
2.6.1. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitações feitas nas repartições
competentes quanto à documentação exigida, ou cópias ilegíveis, ainda que autenticadas.
2.7. Caso a licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, esteja com alguma
restrição quanto à documentação relativa à regularidade fiscal, e for se utilizar da
prerrogativa prevista no item “5.1.1” deste Edital, deverá ressalvar esta circunstância na
declaração de habilitação.
3 - DA DOCUMENTAÇÃO
O envelope nº 01, “DOCUMENTAÇÃO”, deverá conter em uma via, os seguintes
documentos:
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
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b.1) Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto da presente licitação;
c) Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo, emitida
pela Fazenda Federal, de débitos tributários e dívida ativa da união - CND, conforme
Portaria 1.751, de 02/10/14 – SRCB/PGFN;
d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito Negativo, expedida pelo município,
relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a
Fazenda Municipal;
e) Certidão negativa, ou Certidão Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não
contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a
sede da licitante;
f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
emitida pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei;
g) prova de regularidade em relação a ações trabalhistas mediante apresentação de
Certidão emitida pela Justiça do Trabalho;
h) comprovação de situação regular junto aos cadastros da administração pública,
mediante apresentação da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, obtida no endereço
eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;
i) comprovação de situação regular, relativa aos seus sócios, ou da diretoria em exercício,
no caso de sociedades civis, junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, ambas obtidas
no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes;
j) comprovação de situação regular, relativa aos seus sócios, ou da diretoria em exercício,
no caso de sociedades civis, junto ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa - CNIA, disponível no endereço eletrônico
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
3.2.1. Para participação nesta licitação as microempresas e empresas de pequeno porte
deverão apresentar toda a documentação exigida, inclusive as de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que estas contenham restrição.
3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo órgão distribuidor da sede
da Licitante, emitida no período de 90 (noventa) dias anteriores à abertura das Propostas,
dentro do prazo de validade;
b) Certidão Simplificada atualizada, emitida pela Junta Comercial do respectivo estado,
com prazo de validade não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de
abertura da Licitação;
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigível e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, excetuando-se para
empresas que tenham iniciado suas atividades no presente exercício social,
compreendendo:
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c.1) no caso de Sociedade Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em
Diário Oficial;
c.2) para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário,
onde foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do último exercício social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento, devendo estar registrado na Junta
Comercial competente e assinado por contador, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, cuja prova se fará pela colação, no balancete ou balanço, do
selo de registro profissional;
c.3) A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio da
demonstração de capital social devidamente integralizado ou de patrimônio líquido mínimo
de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e ainda declaração de comprovação, através do
balanço ou da declaração de imposto de renda, de que possui:
c.3.1) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um), sendo considerado como
Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a
Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.
ILG =

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

c.3.2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um), sendo considerado
como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo
Circulante.
ILC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

c.3.3) Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1(um), sendo considerado Índice de
Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a
Longo Prazo pelo Patrimônio Líquido.
IE =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

c.4) Em se tratando de Microempresas (ME) ou de Empresas de Pequeno Porte (EPP),
consideradas como tais aquelas que apresentarem em seu CNPJ, no campo relativo ao
nome empresarial, a anotação (ME) ou (EPP), embora legalmente dispensadas de
escrituração fiscal, será exigida a apresentação de balanço patrimonial nos moldes da
alínea “c” para que se comprove sua boa situação econômico-financeira, sob pena de
inabilitação;
3.3.1. As Certidões, Atestados e outros documentos comprobatórios, exceto as
declarações e compromissos outros, de emissão da licitante, devem ser emitidos pelas
autoridades e órgãos competentes e estarem dentro do prazo de validade até a data
prevista para entrega dos envelopes, observando-se o prazo de validade do respectivo
documento, quando previsto na legislação específica, ou, na falta deste, de 90 (noventa)
dias da data da emissão;
3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A Qualificação Técnica será comprovada mediante apresentação dos seguintes
elementos:
a) atestado ou declaração de capacidade técnica, em número mínimo de 01 (um), em
nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta Licitação;
a1) em atendimento ao disposto no § 3°, do art. 30, da Lei Federal n°. 8.666/93 será
sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;
b) certidão atualizada de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos no CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da jurisdição da sede da licitante, com
validade na data da apresentação;
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c) apresentação da equipe técnica responsável pela obra, inclusive com indicação dos
responsáveis técnicos, mediante relação expressa e declaração formal de sua
disponibilidade, de acordo com as seguintes especificações:
- Engenheiro Civil - 01;
- Encarregado de Obras - 01;
d) indicação das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a
execução do objeto da licitação, mediante declaração formal de disponibilidade mínima de
máquinas e equipamentos.
3.4.1. Deverão ser apresentadas as comprovações de inscrição e regularidade junto aos
respectivos conselhos de classe para os profissionais que a legislação assim o exigir.
3.4.2. A comprovação de que a equipe técnica apresentada na proposta pertence ao
quadro da empresa licitante deverá ser feita através de uma das seguintes formas:
a) Carteira de Trabalho com a respectiva anotação, no caso de funcionário;
b) Contrato Social, no caso de sócio da empresa;
c) Contrato de Prestação de Serviços, no caso de prestador de serviços;
d) Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a
ser a esta adjudicado.
3.4.3. Somente será admitida a substituição de algum membro da equipe técnica, no curso
da execução do contrato, por um outro profissional de comprovada experiência equivalente
ou superior, e desde que previamente aprovado pela Administração.
3.5. As licitantes deverão apresentar declaração de desimpedimento de licitar contendo
atestado de que não possuem em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos da Lei Federal nº. 9854/99 e do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
podendo ser utilizado o modelo constante no ANEXO V deste Edital.
4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado da licitante, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital, com indicação do preço global proposto, bem
como do nome/razão social, endereço (rua, n°, bairro, cidade, estado, CEP), número do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF, nome e código do banco e agência,
número da conta bancária e praça de pagamento onde deseja receber seus créditos,
acompanhada das respectivas planilhas, elaboradas de acordo com as especificações
adiante:
a) a planilha de Proposta Comercial de Preço obrigatoriamente deverá conter o preço
unitário para a execução de cada serviço constante da planilha de especificação da obra e
o global concernente a toda a obra, em reais, expresso em algarismo e por extenso,
consignado em anexo, obrigatória e expressamente, o detalhamento de todos os
elementos que formam o preço final da proposta;
b) a proposta deve distinguir, também, o prazo de sua validade, prazo de execução, bem
assim, declaração formal expressa de que no preço proposto estão inclusos todas as
taxas, impostos e contribuições, e estarem devidamente rubricadas, datadas e assinadas
pelo representante legal da proponente;
c) os preços propostos deverão ser elaborados de acordo com as especificações da obra,
indicadas no Termo de Referência (Anexo I);
d) a cotação de preços deverá corresponder aos praticados pela empresa para o
pagamento parceladamente, no prazo de vigência do contrato, englobando todas as
despesas para execução da obra, devendo considerar a totalidade dos custos e despesas
do objeto da presente licitação e todas as despesas com instalação de canteiros de obras,
mobilizações, desmobilizações de instalações provisórias, limpeza final, sinalização,
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energia, mão-de-obra, materiais, máquinas, equipamentos, encargos trabalhistas e sociais,
todos os custos diretos e indiretos e insumos, taxas, remunerações, bonificações, tributos,
despesas, fiscais e financeiras, ambientais (federal, estadual e municipal), veículos,
transporte, frete, pedágio, seguro, operadores, riscos de utilização, sem exclusão de
nenhuma despesa, prevista e não prevista, e, ainda, quaisquer outras despesas extras e
necessárias não especificadas neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta licitação, bem como por indenizações de qualquer natureza, na forma da lei;
e) a empresa proponente será responsável por todas as informações prestadas na sua
proposta, sujeitando-se às penalidades legais caso estas informações venham a induzir a
comissão em erro de julgamento;
f) a licitante estrangeira deverá incluir em sua proposta todos os tributos a que está sujeita
a licitante nacional, ainda que a sua condição não lhe imponha a obrigação de pagar tal
tributo.
4.1. Caso seja verificado erro de soma na planilha, a Comissão de Licitação se reserva no
direito de fazer a correção, considerando-se sempre os preços unitários, os quais sempre
prevalecerão.
4.1.1. Caso haja divergência entre o preço escrito em algarismos e aquele escrito por
extenso, prevalecerá sempre o segundo, podendo a Comissão de Licitação alterar os
valores, adequando-os.
4.1.2. Havendo divergência nos resultados de multiplicações e adições, será corrigido o
produto ou o total, conservando-se as quantidades e os valores dos custos unitários
informados.
4.2. Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da
proposta, ou de quaisquer documentos uma vez entregues os envelopes à Comissão de
Licitação.
4.3. A simples participação neste certame implica:
a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
b) que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da
licitação, a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, gastos com transportes e outros, bem como os descontos porventura
concedidos;
c) que a licitante vencedora se compromete a efetuar o fornecimento do objeto pelos
preços constantes em sua proposta;
d) que o prazo de validade da proposta é 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada
para início da sessão.
4.4. Após a abertura da sessão, não serão admitidos pedidos de desistência, retificação de
preços ou de quaisquer outras condições oferecidas.
5 - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E JULGAMENTO
No dia, hora e local previstos neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá,
em envelopes distintos e devidamente fechados, os documentos exigidos para
participação e as propostas comerciais das licitantes previamente credenciadas, na forma
prevista no item “2.2” deste Edital.
5.1. Concluída a abertura da sessão a Comissão Permanente de Licitação procederá à
abertura do invólucro contendo a documentação das licitantes credenciadas e verificará a
conformidade da documentação apresentada com os requisitos estabelecidos neste
instrumento, desclassificando as que estiverem em desacordo.
5.1.1. Constatando-se alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de licitante
microempresa ou empresa de pequeno porte, esta não será inabilitada de imediato, nos
termos do que preconiza a Lei Complementar nº. 123/06, sendo-lhe concedido prazo de
cinco dias úteis para regularização das pendências verificadas, importando o
descumprimento desse prazo na decadência do seu direito de ser contratada, facultado à
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administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
firmar a contratação, ou revogar a licitação.
5.1.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte licitante esteja com restrição
em algum dos documentos de regularidade fiscal, mesmo assim deverá apresentá-lo
juntamente com os demais documentos de habilitação.
5.1.3. A não apresentação do documento, mesmo que esteja com restrição, importará na
inabilitação da empresa.
5.2. Havendo, pelo menos, 03 (três) licitantes classificadas na etapa de análise da
documentação, serão abertos os envelopes contendo as suas respectivas propostas e
devolvidos os envelopes, proposta e documentação, às licitantes desclassificadas.
5.2.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) licitantes nas condições indicadas no item
antecedente, a sessão será suspensa até que se apresentem novas licitantes
concorrentes, de modo que seja alcançado o número mínimo de 03 (três) licitantes que
atendam as ditas condições.
5.3. A Comissão Permanente de Licitação verificará a conformidade das propostas
apresentadas de acordo com os requisitos deste Edital, desclassificando as que estiverem
em desacordo.
5.3.1. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições indicadas no item
antecedente, a Comissão Permanente de Licitação procederá como previsto no item
“5.2.1” deste Edital.
5.4. A Comissão Permanente de Licitação examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e
valor, das propostas classificadas, conforme este Edital e seus anexos, e decidirá
motivadamente a respeito.
5.4.1. Será declarada vencedora a proposta que contiver o menor valor global para o
objeto licitado.
5.5. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar a intenção de interpor
recurso, registrando-se em ata a síntese de suas razões, devendo juntar as razões do
recurso no prazo de 03 (três) dias.
5.6. Em caso de recurso, ficam as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr a partir do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
5.7. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do
direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.
5.8. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas todas as
ocorrências, a qual, ao final, será assinada pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação e pelas licitantes presentes.
6 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
No julgamento das propostas será considerado o critério de Menor Preço Global, desde
que atenda as exigências deste Edital;
6.1. O objeto desta licitação será adjudicado pelo Preço Global à licitante cuja proposta
seja considerada vencedora.
6.2. Na análise das propostas, será verificada a conformidade de cada proposta com os
requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas que:
a) apresentarem proposta com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias;
b) apresentarem preço de valor zero, irrisório ou manifestamente inexequível,
considerando-se assim aqueles que sejam inferiores ao custo total dos serviços.
6.3. Não será motivo de desclassificação a ausência na proposta apresentada de dados
bancários, telefone, fax.
6.4. A não indicação dos prazos exigidos na proposta indicará que a licitante se
compromete aos prazos mínimos e máximos estabelecidos neste Edital.
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7 - DAS PENALIDADES
À licitante que, sem justa causa, não cumprir as exigências constantes desta licitação e os
compromissos assumidos em suas propostas, ressalvados os casos fortuitos ou de força
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração, através da
Secretaria de Obras, aplicar-se-ão as seguintes penalidades, em função da natureza e
gravidade da falta cometida, considerando ainda, as circunstâncias e o interesse da
Administração:
a) advertência; ou
b) multa, correspondente de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato;
c) suspensão do direito de licitar pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
contratada ressarcir a administração por prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
7.1. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado da primeira parcela de preço a que a contratada vier a fazer jus, acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado
judicialmente.
7.2. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste item, realizar-se-á
comunicação à licitante, mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição,
informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.
8 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base neste Edital
correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no Orçamento
Municipal para o exercício corrente, a saber:
Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1.012 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde
Fonte: 02 - Saúde 15%;
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações
9 - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado de modo parcelado, de acordo com o cronograma econômicofinanceiro, a partir de medições, realizadas e aprovadas por engenheiro indicado pelo
município.
9.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias a partir da apresentação
da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser encaminhada ao Setor de Tesouraria,
acompanhada da respectiva medição devidamente aprovada, bem como das
comprovações de regularidade fiscal e trabalhista da empresa.
9.2. A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor
da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária, desde
que comprovada a sua responsabilidade, sendo o valor correspondente devidamente
descontado do pagamento.
9.3. Os documentos de cobrança que contiverem incorreções serão devolvidos à
contratada reiniciando-se o procedimento ante previsto a partir da data de reapresentação
do documento corrigido.
9.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente,
sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
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10 - DO CONTRATO E DA ASSINATURA
A contratação será formalizada através de Contrato Administrativo, conforme modelo
constante no ANEXO VI, parte integrante deste Edital.
10.1. A licitante vencedora que for convocada para assinatura do instrumento contratual e
não o fizer dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias perderá o direito à contratação, bem
como poderá sofrer a aplicação de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato e ficar temporariamente suspensa de participar de licitação e impedida de
contratar com a Prefeitura Municipal de Itiruçu pelo período de 06 (seis) meses a 02 (dois)
anos.
10.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito
pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Itiruçu /BA.
10.2. No caso de descumprimento do prazo estabelecido, será facultado à Prefeitura
Municipal de Itiruçu convidar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados.
10.3. São de responsabilidade da licitante que vier a ser contratada as despesas
referentes a registros ou outras quaisquer, seja de que natureza forem, as quais incidam
ou venham a incidir sobre o contrato.
10.4. O Instrumento contratual poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei n.º 8.666/93.
11 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Além daquelas previstas no presente Edital de Convocação e seus anexos e no respectivo
contrato, na Lei Federal nº 8666/93, de 21/06/1993, com suas alterações posteriores, e
demais normas aplicáveis aos contratos administrativos, as partes estão sujeitas as
seguintes obrigações:
11.1. Obrigações da CONTRATADA:
a) executar fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e a legislação vigente, os
termos do contrato e do edital, respondendo pelas consequências da inexecução total ou
parcial;
b) responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato, bem como por todos os impostos,
seguros, taxas e demais emolumentos correspondentes;
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitada, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação;
d) cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, de acordo
com a lei nº. 9854/99, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos;
e) informar, imediatamente, à contratante, verbalmente e por escrito, quaisquer problemas
ocorridos em relação à execução do contrato;
f) manter, no local da obra, preposto aceito pelo município para prover o que disser
respeito a regular execução do contrato, que será o responsável pela manutenção do
“Diário de Obras”, onde deverão ser anotadas diariamente todas as ocorrências das obras
e serviços.
g) assegurar o uso de uniforme e equipamentos de segurança pertinentes, pelo pessoal
empregado na execução do objeto desta licitação.
11.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) efetuar os pagamentos à contratada no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do objeto do contrato;
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c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização
de eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas.
11.2.1. Os responsáveis pela fiscalização, designados pelo município, verificarão se as
obras executadas pela contratada conferem com a descrição e especificação constantes
dos anexos deste edital, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados, devendo, no que exceder à sua competência, comunicar o fato ao
Prefeito Municipal, no prazo máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis.
11.3. A licitante contratada será responsável por danos causados ao município ou a
terceiros, decorrentes de culpa, imperícia ou dolo na execução do contrato, não excluída
ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão do município.
11.4. A licitante contratada obriga-se a manter-se, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo comunicar à contratante,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
11.5. A licitante contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
11.6. somente será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do contrato
com autorização prévia da Prefeitura Municipal de Itiruçu.
12 - DO PRAZO E DA EXECUCAO DO OBJETO
O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, iniciando-se a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei Federal nº.
8.666/93.
12.1. A Unidade competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta
licitação será a Secretaria de Obras, observados os artigos 73 a 76, da Lei Federal
nº. 8.666/93.
13 - DO REAJUSTE CONTRATUAL
Os preços previstos no contrato não sofrerão reajuste, salvo em hipóteses previstas
legalmente.
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Fica ressalvado à autoridade competente para a aprovação desta licitação o direito
de revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo em caso de ilegalidade.
14.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á a data do vencimento; se este incidir em dias sem expediente na Prefeitura
Municipal de Itiruçu/BA, o término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.
14.3. Participar desta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste
Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos.
14.4. A Comissão Permanente de Licitação, no interesse publico, poderá sanar ou relevar
omissões ou erros puramente formais observados na documentação e propostas, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação,
podendo, inclusive, determinar a realização de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.
14.5. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às
orientações contidas no presente edital, poderão ser solicitados por escrito à Comissão
Permanente de Licitação, de segunda a sexta feira, no horário de expediente normal, na
Sede da Prefeitura Municipal de Itiruçu.
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14.6. Qualquer cidadão ou empresa licitante é parte legítima para impugnar os termos do
presente Edital, devendo o pedido de impugnação ser feito mediante petição
fundamentada, dirigida à Comissão Permanente de Licitação e protocolado no Setor de
Licitação, no endereço constante no preâmbulo, observando-se para tanto, o prazo fixado
no item “2.1” deste Edital.
14.7. O resultado desta licitação será publicado na Imprensa Oficial do Município de Itiruçu
e afixado no Átrio da Prefeitura Municipal de Itiruçu, na Rua Juscelino Kubitscheck nº. 78,
Centro, Itiruçu - Bahia.
14.8. Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração e/ou
apresentação de documentos relativos a presente licitação.
15 - DOS ANEXOS
Integram de forma indissociável o presente Edital:
ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Modelo de Credenciamento
ANEXO III - Modelo de Declaração de Habilitação Preliminar (Empresas em Geral)
ANEXO III/A - Modelo de Declaração de Habilitação Preliminar (ME-EPP)
ANEXO IV - Modelo de Proposta de Preços
ANEXO V - Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar
ANEXO VI - Minuta do Contrato
ANEXO VII - Protocolo de Entrega do Edital
Itiruçu/BA, 29 de julho de 2021
ADRIANA K. NUNES BITENCOURT
Presidente da CPL
ATESTADO DE PUBLICIDADE
CERTIFICO que o presente EDITAL DE CONVITE
esteve afixado no quadro de avisos instalado no átrio da
sede da Prefeitura Municipal de Itiruçu, Estado da Bahia,
no período de ___/___ a ___/___/____.
Itiruçu/BA, 29 de Julho de 2021.
RITA DE CÁSSIA CONCEIÇAO DE MOURA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
TERMO DE REFERENCIA
OBJETO: Contratação, pelo Fundo Municipal de Saúde de Itiruçu/BA, de empresa
especializada para execução de obra de Requalificações do Hospital Municipal Pedro P.
Ribeiro, no município de Itiruçu/BA
REGIME DE EXECUÇÃO - O regime de execução é de empreitada por preço global, nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°
8.883/94, e demais normas aplicáveis.
PRAZOS - O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contado a partir da
data de sua assinatura, podendo, a critério do município e mediante termo aditivo, ser
prorrogado, nos termos da Lei 8.666/93.
PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO - O pagamento será
efetuado de modo parcelado, de acordo com o cronograma econômico-financeiro, a partir
de medições, realizadas e aprovadas por engenheiro indicado pelo município.
Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias a partir da apresentação da
respectiva Nota Fiscal, que deverá ser encaminhada ao Setor de Tesouraria,
acompanhada da respectiva medição devidamente aprovada, bem como das
comprovações de regularidade fiscal e trabalhista da empresa.
A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da
fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária, desde
que comprovada a sua responsabilidade, sendo o valor correspondente descontado do
respectivo valor.
Os documentos de cobrança que contiverem incorreções serão devolvidos à contratada
reiniciando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação do documento
corrigido.
Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Além daquelas previstas no contrato, na Lei Federal nº. 8666/93, de 21/06/1993, com suas
alterações posteriores, e demais normas aplicáveis aos contratos administrativos, as
partes estão sujeitas as seguintes obrigações:
I. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) executar fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e a legislação vigente, os
termos do contrato e do edital, respondendo pelas consequências da inexecução total ou
parcial;
b) responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato, bem como por todos os impostos,
seguros, taxas e demais emolumentos correspondentes;
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitada, documentos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação;
d) cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, de acordo
com a lei nº. 9854/99, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores
de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos;
e) informar, imediatamente, à contratante, verbalmente e por escrito, quaisquer problemas
ocorridos em relação à execução do contrato;
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f) manter, no local da obra, preposto aceito pelo município para prover o que disser
respeito a regular execução do contrato, que será o responsável pela manutenção do
“Diário de Obras”, onde deverão ser anotadas diariamente todas as ocorrências das obras
e serviços.
g) assegurar o uso de uniforme e equipamentos de segurança pertinentes, pelo pessoal
empregado na execução do objeto desta licitação.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) efetuar os pagamentos à contratada no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do objeto do contrato;
c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização
de eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas;
d) proceder, observado o prazo legal, a publicação resumida do presente instrumento
contratual e suas alterações, condição indispensável para sua validade e eficácia.
Os responsáveis pela fiscalização, designados pelo município, verificarão se as obras
executadas pela contratada conferem com a descrição e especificação constantes dos
anexos deste edital, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados, devendo, no que exceder à sua competência, comunicar o fato ao
Prefeito Municipal, no prazo máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis.
A licitante contratada será responsável por danos causados ao município ou a terceiros,
decorrentes de culpa, imperícia ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida
essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da
execução por órgão do município.
A licitante contratada obriga-se a manter-se, durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação, devendo comunicar à contratante,
imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
A licitante contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.
somente será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto do contrato com
autorização prévia da Prefeitura Municipal de Itiruçu.
ORIGEM DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução dos serviços
contratados correrão à conta de recursos constantes de dotações consignadas no
Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1.012 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde
Fonte: 02 - Saúde 15%;
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações.

ADRIANA K NUNES BITENCOURT
PRESIDENTE DA CPL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRUÇU
MEMORIAL DESCRITIVO
REQUALIFICAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO P. RIBEIRO



SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA
Será fixada em local determinado pela fiscalização placa de obra em chapa metálica, nas
dimensões de 2,40 X 1,20 m, conforme modelo do programa disponível no Ministério do
Turismo.



ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO

Será instalado janela do tipo vidro temperado 8 mm, em todos os locais indicados no projeto.
Utilizando perfil U de alumínio anodizado como guia para instalação e silicone de uso geral para
vedação das frestas. Os tamanhos das janelas são variáveis, seguir conforme orientação de
quadro de esquadrias do projeto.

GUARDA-CORPO

Será executado guarda-corpo em aço galvanizado com altura útil de 1,10 m, tendo montantes
tubulares de 1.1/2” espaçados de 1,20m, com travessa superior de 2”, gradil formado por
barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico.



MURO NOVO

INFRA-ESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS
Haverá escavação para implantação de blocos e viga baldrame para fundação projetada. Será
utilizada a escavação manual, devendo ser seguido rigorosamente as indicações do projeto e as
especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade par escavação. Poderá
haver mudanças na profundidade, caso seja necessário, até que se encontre as condições de
suporte para apoio das estruturas.

FORMA
As formas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
dimensões de projetos, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas, prumos e apresente
uma superfície lisa e uniforme. Deverão ainda, ser projetadas de modo que sua remoção não
cause danos ao concreto, que comportem o efeito da vibração de adensamento e de carga do
concreto, e as variações de temperatura e umidade, sem sofrer deformações. A execução das
formas deverá atender as prescrições da NBR 6118/03. Será de exclusiva responsabilidade da
contratada a elaboração do projeto de forma, de seus escoramentos e das necessárias
estruturas de sustentação. As uniões das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas
deverão ter juntas de topo, com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade das formas
deve ser de modo a não permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, será garantido a
estanqueidade por meio de justaposição de peças evitando o artifício de calafetagem com
papéis, massa, estopa e outros. A manutenção da estanqueidade será garantida, evitando longa
exposição das formas às intempéries antes das respectivas concretagens.

CONCRETO FCK = 25MPA, VIRADO EM BETONEIRA
O concreto a ser utilizado deverá apresentar FCK 25Mpa em todas as peças componentes da
fundação.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a
colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com
vibrador de imersão ou régua vibratória. A cura deverá ser feita a partir do início da pega até,
no mínimo 7 dias, após a concretagem que somente poderá ser liberada, com consentimento
da fiscalização, após a verificação das formas, ferragem e materiais a empregar.

DESMOLDAGEM
Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:
i.

Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

ii. Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente
sendo retirados após 21 dias;
Os pilares e cintas de amarração terão seções indicadas no projeto.

ARMAÇÃO
A execução das armações deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se
refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento.
Para execução das armações, os ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de
madeira. Recomenda-se que o corte e o dobramento das barras de aço sejam feitos a frio e não
se admitirá o aquecimento em hipótese alguma.
Não serão admitidas emendas de barras não previstas em projeto, e na colocação das
armaduras, as formas deverão estar limpas.

REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE
Será executado reaterro das valas utilizando material proveniente das escavações,
compactando em camadas de 20 em 20 cm.

SUPERESTRUTURA

FORMA
As formas deverão ser constituídas de modo que o concreto acabado tenha as formas e
dimensões de projetos, estejam de acordo com os alinhamentos, cotas, prumos e apresente
uma superfície lisa e uniforme. Deverão ainda, ser projetadas de modo que sua remoção não
cause danos ao concreto, que comportem o efeito da vibração de adensamento e de carga do
concreto, e as variações de temperatura e umidade, sem sofrer deformações. A execução das
formas deverá atender as prescrições da NBR 6118/03. Será de exclusiva responsabilidade da
contratada a elaboração do projeto de forma, de seus escoramentos e das necessárias
estruturas de sustentação.

As uniões das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas deverão ter juntas de topo,
com perfeito encontro das arestas. A estanqueidade das formas deve ser de modo a não
permitir a fuga de argamassa ou nata de cimento, será garantido a estanqueidade por meio de
justaposição de peças evitando o artifício de calafetagem com papéis, massa, estopa e outros. A
manutenção da estanqueidade será garantida, evitando longa exposição das formas às
intempéries antes das respectivas concretagens.

ARMAÇÃO
A execução das armações deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se
refere a posição, bitolas, dobramento e recobrimento.
Para execução das armações, os ferros deverão ser limpos e endireitados sobre pranchões de
madeira. Recomenda-se que o corte e o dobramento das barras de aço sejam feitos a frio e não
se admitirá o aquecimento em hipótese alguma.
Não serão admitidas emendas de barras não previstas em projeto, e na colocação das
armaduras, as formas deverão estar limpas.

CONCRETO FCK = 25 MPA
O concreto a ser utilizado deverá apresentar FCK 25Mpa em todas as peças componentes da
estrutura.
O amassamento deverá ser em betoneira, num tempo nunca inferior a 1 minuto, após a
colocação da totalidade dos materiais da betonada; o adensamento deverá ser feito com
vibrador de imersão ou régua vibratória.
A cura deverá ser feita a partir do início da pega até, no mínimo 7 dias, após a concretagem que
somente poderá ser liberada, com consentimento da fiscalização, após a verificação das
formas, ferragem e materiais a empregar.

DESMOLDAGEM
Os prazos mínimos de desmoldagem serão os seguintes:
i.

Laterais de vigas e pilares: 3 dias;

ii. Fundo de vigas e lajes: 14 dias, deixando-se os pontaletes bem encunhados, somente
sendo retirados após 21 dias;
Os pilares e cintas de amarração terão seções indicadas no projeto.

ALVENARIA E VEDAÇÕES

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO
As paredes da quadra e depósito serão executadas com tijolo cerâmico furado na vertical com
dimensões 9X19X39cm, (espessura 9 cm), assentados em argamassa traço 1:4 (cimento e areia
media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm, nos locais indicados no projeto.

REVESTIMENTOS

CHAPISCO
Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente
aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a
camada de revestimento.
A argamassa será utilizada no traço 1:3, com espessura de 0,5cm, devendo ser aplicada sobre
qualquer base a ser revestida. Nas paredes externas, será adicionado à mistura impermeabilizante.
Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos,
eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.
Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente.

MASSA ÚNICA
A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco e
após embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam passar.
Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar paramento
áspero ou sulcado para fácil aderência. Antes da aplicação da massa única, as superfícies serão
abundantemente molhadas a mangueira.
A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm.
Nas paredes internas, será utilizado massa única no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). Nas paredes
externas, será mantido o traço, porém será adicionado a mistura impermeabilizante.

REVESTIMENTO CERÂMICO
Em todo o perímetro do muro, será executado revestimento cerâmico nas dimensões 25x35 cm, até
uma altura de 1,5 m do mesmo. Os materiais cerâmicos não podem possuir índice de absorção de água
superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte de suas
peças, também deve ser de material com esse mesmo índice de absorção. Assim, para o assentamento
deverá ser usada argamassa impermeável. Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter
seus alinhamentos. Rejuntar após 72 horas.

PINTURA PAREDES EXTERNAS
As paredes do muro que não forem executados revestimento cerâmico, serão seladas e receberão
emassamento com duas demãos para que fiquem lisas e homogêneas prontas para a pintura. Nas
paredes já existentes a pintura antiga deve ser retirada e a parede preparada para receber a nova
pintura.
A pintura das paredes externas será feita com tinta plástica acrílica, de marca conceituada. Todas as
superfícies, antes do início da pintura, deverão estar limpas e enxutas e serão lixadas.
Em tempo de chuva os trabalhos de pintura externa serão suspensos. Serão adotadas as precauções
necessárias a fim de evitar respingos de tinta em partes destinadas como vidros, ferragens, pisos, etc.
Os trabalhos de pintura serão executados em obediência às instruções do fabricante e as cores serão
escolhidas pelo (a) proprietário (a).
O processo para a pintura das paredes já existentes, onde a pintura antiga será retirada, constará das
seguintes etapas:
 Lixar a superfície a ser pintada e passar o pano úmido para retirar o excesso de poeira e gorduras
deixadas na hora do lixamento.
Aplicar com um rolo de lã de carneiro uma demão do Selador Acrílico Pigmentado, esperar a secagem
conforme indicado pelo o fabricante. Caso seja necessário, aplicar uma segunda demão para que
obtenha uma uniformidade melhor.
Para corrigir imperfeições, realizar o emassamento em camadas finas de massa corrida com a
desempenadeira. Após secar, lixar e eliminar a poeira com pano até deixar a superfície lisa e nivelada.

Por fim, aplica-se com um rolo de lã de carneiro a tinta acrílica de alta resistência na cor de
preferência, respeitando o tempo de intervalo entre demãos de cada fabricante especificado no
produto.

GRADIL

GRADIL EM FERRO FIXADO
Será executado gradil de ferro formado por barras chatas de 25x4,8 mm, em todo o perímetro
do murro novo e onde necessitar de recuperação no trecho de muro existente. O gradil será
chumbado nos pilares de sustentação do muro e na viga de travamento superior, sendo
executado a partir de 1,5 m de altura do muro e terá 1,0 m de altura útil.

PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA
Todas as superfícies metálicas que serão executadas no muro e as existentes serão pintadas
com tinta acrílica especifica para esse tipo de superfície, sendo executado duas demãos com
rolo de mão ou pincel.



PAVIMENTAÇÃO LATERAL E FUNDO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Locação e nivelamento do terreno das obras e serviços de pavimentação.
A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total. Deverá ser executado
a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação.
Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações
constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

A regularização de sub-leito e compactação com 20 cm de espessura
A operação de regularização do sub-leito se dará dentro da faixa de domínio da via, respeitando-se os
limites do estaqueamento e off-set’s.
a) inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento geométrico,
comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplenagem) com as cotas previstas
no projeto;
b) após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a escarificação, até 0,20m abaixo da
cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida;
c) Caso seja necessária a importação de materiais, os mesmos devem ser lançados preferencialmente
após a escarificação, efetuando-se então uma nova operação de espalhamento. As raízes, blocos de
pedra com diâmetro superior a 76mm e outros materiais estranhos, devem ser removidos;
d) Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em locais que não
causem prejuízo ao meio ambiente, à drenagem ou às obras de arte ou em locais a serem indicados pela
Fiscalização;
Procedimento de execução da escarificação:
a) Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento geométrico,
comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplenagem), com as cotas previstas
no projeto;
b) Após a marcação topográfica da Regularização, proceder-se-á a escarificação, até 0,20m abaixo da
cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida.

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

ASSENTAMENTOS DOS PARALELEPÍPEDOS.
Os paralelepípedos são assentados, sobre a camada da base de areia previamente espalhada,
normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em geral, este
abaulamento será representado por uma parábola, cuja flecha é 1/65 da largura do calçamento. As
juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ser alternadas com relação às fiadas vizinhas, de tal
maneira que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do seu terço médio.
Uma vez assentes os paralelepípedos, deverão ser comprimidos com um rolo compressor ou, então,
quando não se dispuser deste equipamento, com o soquete manual.
Este assentamento poderá ser em trechos retos, em função de trechos retos, em alargamentos para
estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.

TRECHOS RETOS
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida
com o eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam- se os paralelepípedos que deverão ficar
colocados de tal maneira que sua faca superior fique cerca de 1 cm acima do cordel. Em seguida, o
calceteiro, com um martelo, golpeia o paralelepípedo, de modo que traga a sua face superior ao nível do
cordel.
Terminado o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento
deste será idêntico ao do primeiro.
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto a este. O
paralelepípedo, junto da guia, pode ser mais comprimido que o comum, em vez de colocar um
paralelepípedo de dimensão comum, coloca-se um paralelepípedo mais um pedaço de paralelepípedo.
A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista.
Os demais paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas
da primeira fileira, os da quarta no prolongamento dos da segunda, e assim por diante.

Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa mesma
fileira. As juntas longitudinais e transversais não deverão exceder 1,5 cm.

JUNÇÃO DE TRECHOS RETOS
Quando se tiver que fazer a junção de tais trechos retos de paralelepípedos, executados
separadamente, de modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelos formando
assim um triângulo, procede-se do seguinte modo: arrancasse um certo comprimento de
paralelepípedos e escolhem-se os maiores, colocando-se os mesmos no trecho onde o espaçamento é
maior. Deve- se arranjar as fileiras de tal modo que se a colocação de paralelepípedos com formato
retangular.

REJUNTAMENTO
As juntas dos paralelepípedos serão rejuntadas com “calda” de cimento portland e areia, que são
colocados nas juntas, com auxílio de regadores tipo bico de pato.

CALÇADA

Passeio em concreto e= 0,05m, com preparo da caixa
A base em solo deverá estar nivelada e compactada.
Procedimento de execução
Sobre a base de regularização, serão colocadas as juntas de dilatação, que serão em ripa formando
quadrados.
Em seguida será lançado camada em concreto não estrutural com e=5cm, com acabamento
desempolado. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente.

PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO
Promover o rebaixamento do passeio e meio-fio, de modo a facilitar a instalação de rampa em concreto
ranhurado, com inclinação ≤ 8%.

ATERRO COMPACTADO
Será executado com o material argiloso retirado das proximidades que será aplicado em camadas
consecutivas na região determinada. Deverão ser aplicadas no mínimo 03 camadas do material de
maneira a assegurar a perfeita acomodação da terra. A compactação pode ser realizada com maco de
30 kg ou placa vibratória.

Itiruçu, 26 de Julho de 2021

__________________________________________
Renata Cerqueira Reis
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BDI 1: 26,37% (Edificação)
BDI 2: 25,59% (Pavimentação)
PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM

BANCO

CÓDIGO

1.0
1.1

COMP

1

2.0
2.1

SINAPI

102180

2.2

SINAPI

99839

3.0
3.1
3.1.1

SINAPI

93358

3.1.2

SINAPI

101616

3.1.3

SINAPI

94974

3.1.4

SINAPI

96555

3.1.5

SINAPI

92718

3.1.6

SINAPI

96535

3.1.7

SINAPI

92427

3.1.8

SINAPI

96536

3.1.9

SINAPI

96995

3.1.10

SINAPI

92759

3.1.11

SINAPI

92762

3.2.1

SINAPI

92427

3.2.2

SINAPI

92741

3.2.3

SINAPI

92718

3.2.4

SINAPI

92759

3.2.5

SINAPI

92762

SINAPI

87477

3.4.1

SINAPI

87894

3.4.2

SINAPI

87530

3.4.3

SINAPI

87270

3.4.4

SINAPI

88411

3.4.5

SINAPI

88497

3.4.6

SINAPI

102491

3.5
3.5.1

SINAPI

99861

3.5.2

SINAPI

100754

3.2

3.3
3.3.1
3.4

4.0
4.1
4.1.1
4.2

SINAPI

87477

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
ESQUADRIAS
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2”ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO.
MURO NOVO
INFRA-ESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA,
COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉDIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE
COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU
IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO
COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
ALVENARIA E VEDAÇÕES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.
REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA
DE VÃOS
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
GRADIL
GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS).
RECUPERAÇÃO MURO EXISTENTE
ALVENARIA E VEDAÇÕES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.
REVESTIMENTOS

UNID.
M2

QUANT.
2,88

PÇ UNIT (R$)
R$ 402,53

PÇ UNIT C/ BDI
(R$)

TOTAL (R$)

R$

508,68

R$

R$ 1.465,00
1.465,00

M2

24,22

R$

340,04 R$

429,71

R$

R$ 24.479,22
10.405,86

M

24,00

R$

464,03 R$

586,39

R$

14.073,36

R$ 83.994,42
M3

31,93

R$

M2

21,42

R$

M3

1,07

R$

M3

9,51

R$

M3

0,61

M2

63,57 R$

80,33

R$

2.564,56

4,99 R$

6,31

R$

135,14

384,16 R$

485,46

R$

519,87

617,48 R$

780,31

R$

7.420,87

R$

554,58 R$

700,82

R$

425,75

38,40

R$

143,30 R$

181,09

R$

6.953,86

M2

12,15

R$

51,23 R$

64,74

R$

786,59

M2

24,40

R$

76,53 R$

96,71

R$

2.359,92

M3

21,81

R$

38,54 R$

48,70

R$

1.062,03

KG

91,06

R$

17,26 R$

21,81

R$

1.985,99

KG

607,06

R$

14,80 R$

18,70

R$

11.352,00

M2

40,60

R$

51,23 R$

64,74

R$

2.628,57

M3

1,83

R$

614,47 R$

776,51

R$

1.421,13

M3

0,81

R$

554,58 R$

700,82

R$

567,66

KG

23,76

R$

17,26 R$

21,81

R$

518,24

KG

158,41

R$

14,80 R$

18,70

R$

2.962,25

M2

36,20

R$

48,63 R$

61,45

R$

2.224,74

M2

117,51

R$

5,91 R$

7,47

R$

877,80

M2

117,51

R$

36,87 R$

46,59

R$

5.474,79

M2

104,01

R$

61,50 R$

77,72

R$

8.083,66

M2

13,50

R$

2,36 R$

2,98

R$

40,23

M2

13,50

R$

12,39 R$

15,66

R$

211,41

M2

13,50

R$

14,61 R$

18,46

R$

249,21

M2

30,17

R$

561,51 R$

709,58

R$

21.408,03

M2

60,34

R$

23,08 R$

29,17

R$

1.760,12

R$ 19.016,81

M2

6,90

R$

48,63

R$ 61,45

R$ 424,12
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4.2.1

SINAPI

87894

4.2.2

SINAPI

87530

4.2.3

SINAPI

87270

4.2.4

SINAPI

88411

4.2.5

SINAPI

96135

4.2.6

SINAPI

102491

4.3
4.3.1

SINAPI

99861

4.3.2

SINAPI

100754

5.1

COMP

2

5.2

SINAPI

100576

5.3

SINAPI

94319

5.4

SINAPI

101169

5.5

SINAPI

94273

5.6

SINAPI

94990

5.7

SINAPI

94319

5.0

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA
DE VÃOS
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR.
GRADIL
GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS).
PAVIMENTAÇÃO LATERAL E FUNDO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. SERVIÇO PARA ELEVAÇÃO DO GREIDE - 5 CM MÉDIA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO.- ESP 5 CM
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA

M2

14,78

R$

5,91

R$ 7,47

R$ 110,41

M2

14,78

R$

36,87

R$ 46,59

R$ 688,78

M2

138,03

R$

61,50

R$ 77,72

R$ 10.727,35

M2

9,80

R$

2,36

R$ 2,98

R$ 29,23

M2

9,80

R$

22,11

R$ 27,94

R$ 273,82

M2

9,80

R$

14,61

R$ 18,46

R$ 180,93

M2

5,09

R$

561,51

R$ 709,58

R$ 3.612,47

M2

101,82

R$

23,08

R$ 29,17

R$ 2.969,70

M2

2.062,18

R$

0,33 R$

0,41

R$

845,49

M2

2.033,46

R$

1,94 R$

2,44

R$

4.961,64

M3

101,67

R$

44,47 R$

55,85

R$

5.678,44

M2

2.033,46

R$

65,63 R$

82,42

R$

167.597,77

M

171,05

R$

39,00 R$

48,98

R$

8.378,03

M3

9,14

R$

712,91 R$

895,34

R$

8.183,41

M3

1,83

R$

44,47 R$

55,85

R$

102,09

R$

324.702,32

R$ 195.746,87

TOTAL

Renata Cerqueira Reis
Engenheira Civil
CREA-BA nº 051991878-9
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Obra: Requalificações do Hospital Municipal Pedro P. Ribeiro, no município de Itiruçu/BA.
Município: Itiruçu/BA
Endereço: Sede

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITE
M

DESCRIÇÃO

VALOR DOS
SERVIÇOS (R$)

SERVIÇOS A EXECUTAR
PESO (%)
VALOR

MÊS - 01
%

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$

1.465,00

0,45%

R$

2

ESQUADRIAS

R$

24.479,22

7,54%

R$

3

MURO NOVO

R$

83.994,42

25,87%

R$ 33.597,77

4

RECUPERAÇÃO MURO EXISTENTE

R$

19.016,81

5,86%

R$

5

PAVIMENTAÇÃO LATERAL E FUNDO

R$

195.746,87

60,29%

R$

R$

324.702,32

100,00%

R$ 44.571,17

TOTAL

Renata Cerqueira Reis
Engenheira Civil
CREA-BA nº 051991878-9

1.465,00

100,00%

VALOR

% ACUM.

VALOR

MES-03
%
% ACUM.

MES-04
%

VALOR

% ACUM.

R$

-

100,00%

R$

-

100,00%

R$

-

100,00%

0,00%

R$

-

0,00%

R$

-

0,00%

R$

-

0,00%

40,00%

40,00%

R$ 33.597,77

40,00%

80,00%

R$ 16.798,88

100,00%

R$

-

100,00%

R$

50,00%

50,00%

R$

50,00%

100,00%

R$

100,00%

R$

-

100,00%

R$

0,00%

R$

13,73%

R$ 43.106,17

-

13,73%

9.508,41
-

13,28%

20,00%

-

MES-05
%
% ACUM.

VALOR

100,00%

-

9.508,41

% ACUM.

MES-02
%

R$

-

VALOR

100,00%

R$

50,00%

R$ 12.239,61

-

100,00%

R$

-

-

100,00%

R$

-

R$ 12.239,61

50,00%

MES-06
%
% ACUM.

-

100,00%
50,00%

100,00%
100,00%
100,00%

0,00%

R$ 48.936,72

25,00%

25,00%

R$ 48.936,72

25,00%

50,00%

R$ 48.936,72

25,00%

75,00%

R$ 48.936,72

25,00%

100,00%

27,00%

R$ 65.735,60

20,24%

47,25%

R$ 48.936,72

15,07%

62,32%

R$ 61.176,33

18,84%

81,16%

R$ 61.176,33

18,84%

100,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI 1
OBJETO
Requalificações do Hospital Municipal Pedro P. Ribeiro, no município de Itiruçu/BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO

Construção e Reforma de Edifícios

SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

40,00%
5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

3,00%

OK

3,00%

4,00%

5,50%

Seguro e Garantia

SG

0,80%

OK

0,80%

0,80%

1,00%

R

0,97%

OK

0,97%

1,27%

1,27%

DF

0,59%

OK

0,59%

1,23%

1,39%

L

7,74%

OK

6,16%

7,40%

8,96%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita
- 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEMBruta
desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

CP
ISS
CPRB
BDI PAD

3,65%
2,00%
4,50%
20,34%

OK
OK
OK
OK

3,65%
0,00%
0,00%
20,34%

3,65%
2,50%
4,50%
22,12%

3,65%
5,00%
4,50%
25,00%

BDI COM desoneração

BDI DES

26,37%

OK

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administração Pública.

Itiruçu/BA
Local

Responsável Técnico
Nome:
Renata Cerqueira Reis
Título:
Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA-BA nº 051991878-9
ART/RRT:

segunda-feira, 26 de julho de 2021
Data

Nome:
Cargo:

Responsável Tomador
Lorenna Di Gregorio
Prefeita Municipal

COMPOSIÇÃO DO BDI 2
OBJETO
Requalificações do Hospital Municipal Pedro P. Ribeiro, no município de Itiruçu/BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

40,00%
5,00%

Siglas

%
Adotado

Situação

1º Quartil

Médio

3º Quartil

Administração Central

AC

3,80%

OK

3,80%

4,01%

4,67%

Seguro e Garantia

SG

0,32%

OK

0,32%

0,40%

0,74%

R

0,50%

OK

0,50%

0,56%

0,97%

DF

1,02%

OK

1,02%

1,11%

1,21%

L

6,77%

OK

6,64%

7,30%

8,69%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita
- 0% ou 4,5% - Desoneração)
BDI SEMBruta
desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

CP
ISS
CPRB
BDI PAD

3,65%
2,00%
4,50%
19,60%

OK
OK
OK
OK

3,65%
0,00%
0,00%
19,60%

3,65%
2,50%
4,50%
20,97%

3,65%
5,00%
4,50%
24,23%

BDI COM desoneração

BDI DES

25,59%

OK

Itens

Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administração Pública.

Itiruçu/BA
Local

Responsável Técnico
Nome:
Renata Cerqueira Reis
Título:
Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA-BA nº 051991878-9
ART/RRT:

segunda-feira, 26 de julho de 2021
Data

Nome:
Cargo:

Responsável Tomador
Lorenna Di Gregorio
Prefeita Municipal

EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente Termo de Credenciamento a empresa _______________________,
inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede na _____________, representada por
_______________, portador(a) do RG nº __________, emitido pela ______, inscrito(a) no
CPF sob o nº ________, CREDENCIA o(a) Sr(a). ____________, portador(a) do RG nº
________ e CPF nº ________, a participar da licitação na modalidade CONVITE nº
001/2021, da Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL, a quem outorga amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao citado
procedimento licitatório, especialmente para interpor recursos e desistir deles, contraarrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, enfim, praticar todos os atos
pertinentes ao referido certame.
________________________, ___ de ____________ de 2021.
CIDADE/ESTADO

DATA

__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR - EMPRESAS EM GERAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONVITE Nº CC-002/2021
HABILITAÇÃO PRELIMINAR

______________________________________________________,
(NOME DA EMPRESA)

inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ________, com sede situada na _____________________,
município de __________, estado ___, participante deste certame, por seu representante
legal abaixo assinado, DECLARA, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8666/93, e
demais normas pertinentes, que cumpre plenamente os Requisitos de Habilitação exigidos
para participação nesta licitação.

Por ser verdade, firma o presente em uma única via.

________________________, ___ de ____________ de 2021.
CIDADE/ESTADO

DATA

__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO III/A
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR (ME-EPP)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONVITE Nº CC-001/2021
HABILITAÇÃO PRELIMINAR

_____________________________________________________,
(NOME DA EMPRESA)

inscrita no CNPJ/MF sob nº._______, com sede situada na _______________________,
município de ______________________, estado ___, por seu representante legal, Sr(a)
______________________________, RG nº _____________, e CPF nº ______________,
adiante assinado(a), DECLARA que está enquadrada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, de acordo com a definição do art. 3ª da Lei Complementar n.º 123/2006
(Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), e que atende
plenamente a todos os requisitos para esse enquadramento.
DECLARA, também, que deseja que lhe sejam aplicados os benefícios conferidos no
Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, bem como que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participação nesta licitação, na forma e sob as
penas da Lei 8666/93, e demais normas pertinentes.
(INFORMAR SE FOR O CASO) Declara, ainda, no que se refere à regularidade fiscal, a
existência de situação de restrição junto ________________, conforme certidão anexa, a
qual será regularizada no prazo legal.
Por ser verdade, firma o presente em uma única via.
________________________, ___ de ____________ de 2021.
CIDADE/ESTADO

DATA

__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A
Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA
Comissão Permanente de Licitação
CONVITE Nº CC-001/2021
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL: ________________________________________
ENDEREÇO: _________________________________________
TELEFONE: _____________________ CNPJ: __________________________
CONTA BANCÁRIA: _______________ BANCO: ____________ AGENCIA: __________
OBJETO:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR GLOBAL*

EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÕES DO HOSPITAL
MUNICIPAL PEDRO P. RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE ITIRUÇU/BA
VALOR GLOBAL POR EXTENSO

*CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA
Declaramos que:
1) Nos preços indicados nesta proposta estão computados todas as despesas de
transporte, os tributos, encargos sociais e trabalhistas, e demais custos que os compõem.
2) O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da sessão da licitação.
3) Caso nos consagremos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato,
de acordo com nossa proposta financeira, será efetuado através de crédito bancário na
conta acima especificada.
Itiruçu/BA, __________de ________________de 2021
__________________________________________________
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

AO
MUNICÍPIO DE ITIRUÇU/BA
Att. Comissão Permanente de Licitação
CONVITE Nº CC-001/2021
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR
_________________________________________________________,
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

estabelecida na _______________________________, município de _______________,
estado _____, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, por seu representante legal,
em cumprimento às determinações das Leis Federais n.º 8.666/93 e alterações
posteriores, DECLARA, para fins de participação nesta licitação que:
a) não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;
b) não foi declarada inidônea pelo Poder Público no âmbito de nenhuma esfera;
c) não existe fato impeditivo à sua habilitação;
d) não possui em seu quadro de sócios, nenhum titular de mandato eletivo ou cargo em
comissão no âmbito da Prefeitura Municipal de Itiruçu.
DECLARA, ainda, sob as penas da Lei, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menores de 16 (dezesseis) anos,
( ) nem menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, em estrito cumprimento ao disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição
Federal, estando ciente de que qualquer eventual infringência a esta regra, devidamente
comprovada, acarretará imediata inabilitação, desclassificação e até a rescisão de
eventual contrato a ser firmado.
E, por ser a expressão da verdade, firma a presente DECLARAÇÃO.
________________________, ___ de ____________ de 2021.
CIDADE/ESTADO

DATA

__________________________________________________
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL

EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº **********
CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE EXECUÇÃO
DE OBRA DE REQUALIFICAÇÕES DO HOSPITAL
MUNICIPAL PEDRO P. RIBEIRO, NO MUNICÍPIO DE
ITIRUÇU/BA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025-7/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, do Município de Itiruçu, Estado da Bahia,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Juscelino Kubitscheck nº. 78,
Centro, Itiruçu/BA, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.312.595/0001-80, neste ato
representado por sua Gestora, Sra. Ida Ribeiro Di Girolamo Umburanas, a seguir
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ********************, inscrita no
CNPJ sob n°************, com sede na **************************************, *************/**,
representada por ***********************, a seguir denominada simplesmente
CONTRATADA, e, quando em conjunto, simplesmente denominadas PARTES, firmam
neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto
O presente contrato tem por objeto a contratação, pelo Fundo Municipal de Saúde de
Itiruçu/BA, de empresa especializada para execução de obra de Requalificações do
Hospital Municipal Pedro P. Ribeiro, no município de Itiruçu/BA, nos termos do Edital do
Convite nº. CC-001/2021 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Regime de Execução
O regime de execução do presente contrato é o de Empreitada por Preço Global, conforme
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do Convite
nº. CC-001/2021 e seus anexos, que a este integram, independentemente de transcrição,
e a Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 8.883/94,
e demais normas aplicáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA - Prazos
O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos casos previstos na Lei Federal nº 8.666/93, de
21/06/1993, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA QUARTA - Preço, Condições de Pagamento e Reajustamento
O Preço do presente contrato é fixado em R$.........(...............................) constante na
proposta apresentada pela CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para a
total execução do objeto contratado.
4.1. O pagamento será efetuado de modo parcelado, de acordo com o cronograma
econômico-financeiro, a partir de medições, realizadas e aprovadas por engenheiro
indicado pela CONTRATANTE.
4.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo de 10 (dez) dias a partir da apresentação
da respectiva Nota Fiscal, acompanhada da respectiva medição devidamente aprovada,
bem como das comprovações de regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.
4.3. A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do
valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha orçamentária,
desde que comprovada a sua responsabilidade, sendo o valor correspondente
devidamente descontado do pagamento.
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4.4. Os documentos de cobrança que contiverem incorreções serão devolvidos à
CONTRATADA reiniciando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentação
do documento corrigido.
4.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
4.6. Os preços contratados não sofrerão reajuste, salvo hipóteses previstas em Lei.
CLÁUSULA QUINTA - Direitos e Obrigações das Partes Contratantes
Além daquelas previstas no Edital de Convocação, na Lei Federal nº. 8666/93, de
21/06/1993, com suas alterações posteriores, e demais normas aplicáveis aos contratos
administrativos, as partes estão sujeitas as seguintes obrigações:
5.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras que
possam ser adotadas, por quaisquer danos que possa causar à CONTRATANTE ou a
terceiros, em função da execução do objeto deste Contrato;
b) executar as obras e serviços de acordo com as especificações técnicas e proposta
apresentada e demais elementos técnicos, obedecendo rigorosamente as Normas
Técnicas, assim como as determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente;
c) aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nas obras e serviços,
obedecidos os limites legais;
d) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações comercial,
previdenciária, tributária e trabalhista;
e) manter permanentemente equipe técnica indicada em sua proposta, ou outra
equivalente, que assuma perante a fiscalização da CONTRATANTE a responsabilidade
técnica e legal dos serviços, até a entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar
sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária, assim como, manter
em Itiruçu, escritório de representação, caso tenha sede fora do estado da Bahia;
f) facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer dia ou hora normal
de expediente, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de
ordem administrativa;
g) refazer, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE, as obras e serviços que
comprovadamente sejam julgados inadequados ou incorretos pela fiscalização;
h) providenciar, às suas expensas, cópias de todos os documentos que venham a ser
necessários para a execução das obras e serviços, durante a vigência o contrato;
i) registrar o Contrato no CREA e apresentar o comprovante de pagamento de “Anotação
de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da Emissão da 1ª fatura;
j) manter todos os empregados devidamente fardados e identificados, com os
equipamentos de segurança adequados aos serviços em execução;
k) arcar com os custos decorrentes de eventuais trabalhos noturnos ou em dias de
feriados, se necessários, para atender os prazos do seu cronograma, os encargos, as
incidências, a alimentação, a iluminação e outras incidências;
l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na
licitação;
5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor, forma e prazos ajustados;
b) conferir e atestar o recebimento do objeto do contrato;
c) efetuar a fiscalização da execução do contrato, determinando a imediata regularização
de eventuais pendências ou irregularidades, porventura constatadas;
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d) proceder, observado o prazo legal, a publicação resumida do presente instrumento
contratual e suas alterações, condição indispensável para sua validade e eficácia.
5.2.1. Os responsáveis pela fiscalização verificarão se as obras executadas pela
CONTRATADA conferem com a descrição e especificação constantes dos anexos do
edital, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados. No que exceder à sua competência, comunicarão o fato ao Prefeito Municipal,
no prazo máximo de cinco dias, para adoção das medidas cabíveis.
5.3. Em caso de atraso na execução dos serviços objeto deste contrato, as multas a serem
cobradas serão, de logo, deduzidas das faturas correspondentes à época e às etapas, em
atraso.
5.4. Reserva-se à CONTRATANTE o direito de cobrar, através de processo de execução,
as importâncias devidas pela CONTRATADA, ressalvada a cobrança direta, através da
garantia eventualmente prestada.
5.5. Esgotados todos os prazos que lhe tiverem sido concedidos para complementação do
objeto contratual e sua entrega (se for o caso), a CONTRATADA ficará, automaticamente,
impedida de participar de novas licitações perante este município, enquanto não cumprir,
integralmente, as obrigações aqui assumidas.
CLÁUSULA SEXTA - Origem dos Recursos
As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a
saber:
Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 1.012 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúde
Fonte: 02 - Saúde 15%;
Elemento de Despesa: 4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades e Das Multas
No caso de inadimplemento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ser-lhe-ão
aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, a saber:
I - Advertência; ou
II - Suspensão temporária em participar de licitação e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
III - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
quando o fornecedor ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
IV. Multa nos seguintes percentuais:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor global da proposta em caso de recusa injustificada do
adjudicatário em assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar
da sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da
parte dos serviços não realizados, em cumprimento ao cronograma físico-financeiro;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor dos serviços não realizados por cada dia
de atraso subsequente ao trigésimo.
7.1. A aplicação da multa não exclui a aplicação das sanções previstas nos incisos I a III
desta cláusula.
7.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do
recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como
antes da recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude
de multa imposta.
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CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial, ou imperfeita execução do objeto contratual proporcionam a
rescisão do pactuado, garantido o contraditório e obedecendo-se ao disposto na Lei
Federal n° 8.666/93, com as consequências nela previstas, independentemente de
interpelação judicial.
CLÁUSULA NONA - Das Condições Gerais
9.1. Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos
e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto do
presente contrato.
9.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA.
9.3. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus
Anexos e a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
9.4. Não será permitido a CONTRATADA, subempreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este contrato.
9.5. Este contrato é regido pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21/06/1993, com suas
alterações posteriores.
CLAUSULA DÉCIMA - Foro
As partes signatárias elegem o Foro da Comarca de jurisdição do município de Itiruçu,
Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas sobre o presente contrato, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de
igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.
ITIRUÇU - BAHIA
EM ___ DE ______________ DE ___________
..........................................
CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
_________________________________
CPF Nº.

...........................................................
CONTRATADA
____________________________________
CPF Nº.
Certifico que o presente contrato está em
conformidade com a Lei Federal nº
8666/93, de 21/06/1993, e demais normas
aplicáveis aos contratos administrativos.

ADVOGADO
OAB Nº.
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EDITAL DO CONVITE Nº CC-001/2021
ANEXO VII
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025-7/2021
PROTOCOLO DE ENTREGA

Prezados Senhores:

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA, em
cumprimento às disposições legais, em especial ao que prescreve a Lei Federal nº.
8666/93, de 21/06/1993, com suas alterações posteriores, TORNA PÚBLICO seu interesse
na contratação de empresa especializada para execução de obra de Requalificações do
Hospital Municipal Pedro P. Ribeiro, no município de Itiruçu/BA, cuja licitação ocorrerá no
dia 06/08/2021, na Sede da Prefeitura Municipal de Itiruçu/BA, situada na Rua Juscelino
Kubitscheck nº 78, Centro.
A presente licitação reger-se-á pelas normas constantes do edital que ora fazemos anexar,
devendo a proposta ser formulada em estrita sintonia com o mesmo, sob pena de
inabilitação/desclassificação do certame.
Itiruçu/BA, 30 de julho de 2021.

_____________________________
ADRIANA K NUNES BITENCOURT
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO DE ENTREGA DO CONVITE Nº CC-001/2021

EMPRESA:
ENDEREÇO
CNPJ

TELEFONE

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

FAX

