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EDITAL Nº 01/2022 

(Processo Administrativo nº 005/2022) 

 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio 

Gavião - CIVALERG, sediado na Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, no 

centro da cidade de Vitória da Conquista/BA, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

do tipo menor preço global, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global 

nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012,do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 

9.507, de 21 de setembro de 2018,das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 

2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo 

com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 

1.1. Até às 09:00 horas, do dia 07, mês de março, ano 2022 no endereço Rua João Pessoa, 

446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, no centro da cidade de Vitória da Conquista/BA, 

para entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, 

além das declarações complementares. 

 
 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 09:00 horas, do dia 07, mês de março, ano 2022 no endereço Rua João Pessoa, 

446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, no centro da cidade de Vitória da Conquista/BA 

terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura 

dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão 

ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 

destacados, os seguintes dizeres: 

 

 

 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 

seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as 

propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de 

entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, 

constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de 

recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste 

Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declarações 

complementares, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado 

para abertura da sessão pública. 

 
 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 

licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 

outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de 

empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes 

para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 

instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 

manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de 

documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual; 

contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no caso de 

sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

3.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa 

licitante. 

 
4. OBJETO 

4.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de 
Empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA – SEDE –MUNICÍPIO 

 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO - CIVALERG 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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DE CÂNDIDO SALES/BA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

4.2. A licitação será realizada em único item. 

 
4.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do CIVALERG para o exercício de 2022, na classificação 

abaixo: 

ÓRGÃO: 01.01.00 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIVALERG 
UNIDADE: 01.01.01 - CONSORCIADA E PARTICIPATIVA 
2001.1545100051.005 - PARTICIPAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E RUAS. 
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação 

6.2. Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

6.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 

6.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

6.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

6.2.8. instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017). 

6.2.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 

forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta 

licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre 

o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), 

mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos. 

6.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

6.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
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6.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau 

(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e 

art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

6.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja 

familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 

neste órgão contratante. 

6.5. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços 

licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de 

funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando 

a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens. 

 
 

7. DA HABILITAÇÃO 

7.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante será 

verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 

quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas 

da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
 

7.1.2. A consulta ao cadastro unificado será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

7.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

7.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

7.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 

sua desclassificação. 

7.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.2.1. Os documentos da habilitação cadastral acima indicados deverão ser acondicionados em 

envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitação. 

 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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7.3. Habilitação Jurídica: 

 
7.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.3.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

7.3.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

7.3.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

7.3.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

7.3.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

7.4. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

7.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

7.4.3. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

7.4.4. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

7.4.5. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

7.4.6.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.4.7.prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943; 

7.4.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

7.8. Qualificação Econômico-Financeira: 

 
7.5.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

7.5.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena 

de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

7.5.3. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

7.5.3.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

7.5.3.2. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 

Demonstrações Contábeis assim apresentadas: 

I - publicado em Diário Oficial; ou 

II - publicado em jornal; ou 

III - por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio do licitante; ou 

IV - por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou outro órgão equivalente 

inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento. 

V - Nos casos das microempresas e empresas de pequeno porte, Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis simplificado. (Acórdão nº 

3358/2012-Plenário). 

7.5.3.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

 

7.5.3.4. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = 

Passivo Circulante 

 
7.5.3.4.1. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou 

inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, 

Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui 

patrimônio líquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente. 
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7.9. Qualificação Técnica: 

7.9.1. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1: 

7.9.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as 

áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

7.9.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou 

serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da presente licitação, nos seguintes termos: 

7.9.3.1. Execução das seguintes parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação: 

Parcelas 
Quantidade do 

serviço  
Atestado 

mínimo 50% 

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 

 
 

4766,76 m 

 
 

2.383,38 m 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016 

 
403,02 m² 

 
201,51 m² 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

17.060,03 m² 8.530,01 m² 

 

7.9.4. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão contar 

com a descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução 

parcial ou total do objeto do contrato 

7.9.5. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 

 
7.9.6. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre 

a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução 

dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 
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significativo da contratação: 

 
7.9.6.1. Execução das seguintes parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação: 

 

Parcelas 

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. AF_07/2016 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

 

 
7.9.6.2. Para detalhamento da CAT-A citada poderá ser apresentada 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT. 

 
7.9.7. A equipe técnica responsável deverá ser composta por no mínimo 1(um) engenheiro 

civil ou Arquiteto. 

 
7.9.8. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 

deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista 

para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio 

que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 

Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 

firmado com o licitante registrado no cartório de títulos e documentos ou com 

reconhecimento das firmas em tabelionato de notas. 

 
7.9.8.1. O Licitante vencedor deverá enviar o Registro ou inscrição no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo), ou no conselho profissional 

competente da categoria, dos membros da equipe técnica. 

 

7.9.9. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico-profissional de que trata o art. 30, §10, da Lei 8.666/93, deverão 

participar da obra objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela 

Administração. 

7.9.10. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 

instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a 

execução contratual. 



 

Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, Centro  
Vitória da Conquista/BA 

7.10. Todos os licitantes deverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

7.10.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999 (modelo em anexo); 

7.10.2. Declaração de que não possui empregados em trabalhos forçados, conforme a 

Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017 – MPDG (modelo em anexo); 

7.10.3. Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no referido documento. 

7.11. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. 

7.12. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

7.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

7.12.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

7.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

 
 

8. DA PROPOSTA 

8.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa 

licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

8.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante; 

8.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do 

Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

8.1.3. preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o 

modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

8.1.4. a Planilha de Custos e Formação de Preços. 

8.1.4.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 

8.1.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, 



 

Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, Centro  
Vitória da Conquista/BA 

tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto; 

8.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 

pretendida; 

8.1.4.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados 

mediante o uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

8.1.5. Cronograma físico-financeiro; 

8.1.5.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá 

observar o cronograma de desembolso máximo por período 

constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços 

pertencentes ao caminho crítico da obra. 

8.1.6.  Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, 

inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.1.6.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e 

desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem 

como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como 

custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do 

BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

8.1.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 

superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.1.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como 

o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição 

Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, 

nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 

254). 

8.1.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não- 

cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de 

apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais 

dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à 

média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 

compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 

e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela 

Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos 

pela legislação tributária. 

8.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar 

os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na 

composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão 

obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 

Complementar 123/2006. 

8.1.6.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 

Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às 

contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, 

Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da 

referida Lei Complementar; 
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8.1.6.7. será adotado o pagamento proporcional dos valores 

pertinentes à administração local relativamente ao 

andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos 

no Projeto Básico e no respectivo cronograma. 

8.1.7. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do 

certame. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

8.3. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamentodos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatoresfuturos e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de 

vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

8.4.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos se revele superior às necessidades da contratante, 

a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo 

estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, 

se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo 

necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 

8.666/93 

8.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de 

erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

8.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda 

a execução contratual; 

8.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa 

nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à 

fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins 

do previsto no subitem anterior. 

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.7. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. 

8.7.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde 

que não haja majoração do preço proposto. 

8.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 

à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

8.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 
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não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

8.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário). 

8.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, 

após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 

para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do 

art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis 

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

será colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada 

no objeto. 

 

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, 

a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem 

como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 

permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que 

causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

9.1.2. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes acima mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

9.1.2.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma 

independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme 

modelo anexo a este edital. 

9.1.2.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior 

implicará a desclassificação da proposta. 

9.1.2.2. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a 

entrega dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

9.1.2.3. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – 

ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, 

nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007 apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

9.1.2.3.1. A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é 

facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente 

enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que 

não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento 

jurídico diferenciado. 

9.1.2.3.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 
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empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o 

enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções 

previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A 

comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 

declaração. 

9.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 

n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar 

se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no 

exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o 

limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de 

atividade no exercício considerado. 

9.2.1.  Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por 

ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites 

acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 

3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006; 

9.2.2.  A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno 

porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das 

sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. 

9.3. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum 

outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou 

esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

9.4. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 

Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação. 

9.4.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos 

licitantes presentes ou por seus representantes. 

9.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 

ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

Tribunal de Contas da União (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/) 

9.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.7.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 

documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 

exigências previstas neste instrumento convocatório. 

9.7.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 

analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário 

em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos 

de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados 

externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

9.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, 

depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 

decisão desfavorável do recurso. 

9.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 

02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que 

todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público 

especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

9.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 

presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

9.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 

desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.9. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

9.10. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 

9.11. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.12. Será considerado inabilitado o licitante que: 

9.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no 

prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à 

comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. 

9.12.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

9.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma terá o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou 

parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do 

resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

9.15. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante 

publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em 

que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 
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10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1. O critério de julgamento será o menor preço global. 

10.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades 

licitantes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das 

mesmas. 

10.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

10.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, 

para efeito de julgamento da proposta. 

10.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

10.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. 

Havendo microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 15(quinze)minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 

3(três) dias úteis, contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de 

ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos 

autos do processo licitatório. 

10.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% 

(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos 

prazos estabelecidos no subitem anterior. 

10.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% 

(dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação 

convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário 

estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

10.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova 

classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo 

aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 

classificação inicial. 

10.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens 

e serviços: 

10.9.1. produzidos no País; 

10.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
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10.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

10.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a 

escolha do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes 

habilitados serão convocados. 

10.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá 

fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das 

causas de desclassificação. 

10.12. Será desclassificada a proposta que: 

10.12.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

10.12.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

10.12.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou 

anexos; 

10.12.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

10.12.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

10.12.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

10.12.4.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 

compor a unidade dos serviços. 

10.13. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 

será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico- 

financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 

edital. 

10.14. Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante 

com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos 

do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

10.15. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer 

um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado 

pela Administração, em conformidade com os projetos anexos a este edital. 

10.16. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes 

para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou 

menor lance que: 

10.16.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
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convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.16.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, 

medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

10.16.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 

2º da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.16.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 

subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

10.16.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para 

o exame da proposta. 

10.16.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

10.16.7. Será facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias úteis para comprovar a 

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, 

inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação. 

10.17. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

10.18. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 

preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos 

originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar 

evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, 

desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

10.19. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.20. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

10.21. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será 

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

10.22. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para 

homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do 

objeto licitado ao licitante vencedor. 

10.23. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação 
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na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi 

adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 

interessados e lavrada em ata. 

10.24. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do CIVALERG. 

 

 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 

julgamento das propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

11.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

11.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados para o Setor de Licitações e Contratos 

instalada no endereço Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, no centro 

da cidade de Vitória da Conquista/BA. 

11.5. O recurso será dirigido ao Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio 

Gavião, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua 

decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

 
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
 

12.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Projeto Básico. 

 
 

13. DO TERMO DE CONTRATO 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato. 

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 

de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 
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13.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) contados da assinatura do Termo 

de Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93. 

13.3.1. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, 

bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 

29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

13.3.1.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no edital e anexos. 

13.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, 

recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada 

a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
 

14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

 
 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Projeto Básico – ANEXO I. 

 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital 

e seus anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO I 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital. 

 
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o 

licitante/adjudicatário que: 

18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 
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18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 

da fase de lances. 

 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.3.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

18.3.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

18.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos ao CIVALERG 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 
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Básico. 

 
 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

19.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

19.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 

data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 

responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do 

art. 113 da referida Lei. 

19.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  

consorciocivalerg@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua 

João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, no centro da cidade de Vitória 

da Conquista/BA, Setor de Licitações e Contratos. 

 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

20.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da 

obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

20.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 

mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, 

desde que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 

20.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
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a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão pública. 

20.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações 

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das 

correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local 

em que foram executadas as obras e serviços de engenharia. 

20.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de 

seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, 

nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

20.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

20.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 

8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

20.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua João Pessoa, 446, Centro 

Empresarial MAC, salas 104 e 105, no centro da cidade de Vitória da Conquista/BA, e também 

poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico http://www.civalerg.ba.io.org.br, nos dias úteis, 

no horário das 08:00 horas às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

20.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Vitória 

da Conquista/BA, com exclusão de qualquer outro. 

20.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.18.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

20.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

20.18.3. ANEXO III – Modelo de Proposta; 

20.18.4. ANEXO IV – Modelo de Atestado de Vistoria; 

20.18.5. ANEXO V – Modelo de Atestado de NÃO Vistoria; 

20.18.6. ANEXO VI – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal (trabalhador menor) 

20.18.7. ANEXO VII – Declaração de que não possui empregados em trabalhos 

forçados, conforme a Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017 – MPDG; 

20.18.8. ANEXO VIII – Declaração de que está ciente e concorda com as condições 

contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 

http://www.civalerg.ba.io.org.br/


 

Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, Centro  
Vitória da Conquista/BA 

habilitação definidos no referido documento. 

20.18.9. ANEXO IX - Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme 

a Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017 – MPDG (modelo em anexo) 

20.18.10. ANEXO X - Declaração da LICITANTE de inexistência de fatos impeditivos 

ao credenciamento; 

20.18.11. ANEXO XI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de 

pequeno porte; 

 
 
 

Vitória da Conquista/BA, 15 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA 

Presidente do CIVALERG 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

(Processo Administrativo nº004/2022) 

 

 
1. OBJETO 

1.1. contratação de Empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA – 

SEDE –MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo do 

Projeto Básico. 

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, não sendo prorrogável na forma 

do art. 57, II, da Lei de Licitações. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. 

 

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Contratação decorre da necessidade de execução de obra de pavimentação em 

paralelepípedo de diversas ruas do município de Cândido Sales, objetivando atender necessidades 

da população, melhorando a qualidade de vida dos moradores das ruas a serem pavimentadas, 

sendo o recurso utilizado decorrente do Termo de convênio firmado com a CONDER. 

2.2. A contratação de Empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para 

pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do bairro Primavera, no Município de Cândido 

Sales/BA, conforme convênio firmado com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado 

da Bahia – CONDER, é de suma importância, uma vez que será uma nova estrutura voltada a 

melhoria de vida dos munícipes. 

2.3. O objetivo é contratar uma empresa especializada, a qual deverá realizar uma obra nos 

padrões de qualidade que atendam aos anseios do CIVALERG, de modo que se tenha uma 

construção adequada para melhoria das ruas do município de Cândido Sales. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, abrange a pavimentação em paralelepípedo de ruas do 
bairro Primavera no município de Cândido Sales/BA, conforme termo de Convêncio firmado com 
a CONDER, devendo atender os requisitos mínimos previstos neste projeto básico e demais 
projetos e ao plano de trabalho do Convênio com a CONDER. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Tomada de 

Preços. 
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4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Poderão participar desta licitação os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto da licitação. 

5.2. A licitante deverá atender às exigências estabelecidas na legislação vigente, no Edital da licitação 
e em seus anexos, atendendo a todos os requisitos para participar do certame, o encaminhamento 
ao CIVALERG das propostas de preços e dos documentos de habilitação pertinentes, até o dia e 
horário agendados. 

5.3. De acordo com a natureza desta contratação, os normavos que disciplinam os serviços a serem 
contratados são: a Lei nº 8.666, de 21.06.1993, alterações posteriores, Lei Complementar nº 
123/2006, Lei nº 12.440, de 07.07.2011, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, Decreto nº 
7.983, de 08.04.2013, Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, Decreto nº 7.746, de 05.06.2012, Instrução 
Normativa nº 01/2010, de 19.01.2010, do MPOG e demais normas aplicáveis à espécie. 

5.4. O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

5.5. Capacitação técnica comprovada por parte da empresa contratada e de seus responsáveis 
técnicos, conforme indicado neste Projeto Básico; 

5.6. A licitante deverá comprometer-se com os critérios de sustentabilidade estabelecidos no item 11 - 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, deste Projeto Básico. 

5.7. A licitante deverá ter atendido ao que estabelece o cumprimento do item HABILITAÇÃO do edital. 

5.8. Quanto aos critérios e práticas de sustentabilidade, são feitas as seguintes considerações: 

5.8.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o 
poluente e o tipo de fonte; 

5.8.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar 
os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR 10.151 – Avaliação do Ruído em 
Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR 10.152 – Níveis de Ruído para 
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos da 
Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

5.8.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir 
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 
correspondentes. 

5.9. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 
cumprimento do contrato. 

5.10. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

 
 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

 

 
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 14:00 horas, devendo o agendamento ser 
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efetuado previamente pelo telefone (77) 99925-6622. 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, 

“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto 

da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

 
6.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

6.5. A Vistoria é facultativa. Contudo, a licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. Os prazos e as condições para a execução e recebimento dos serviços estão assim 

estabelecidos: 

 
a) até 30 (trinta) dias para o início dos serviços, contados a partir da assinatura do contrato, 

expedida pela CONTRATANTE; 

 
b) até 06 (seis) meses para a execução total do serviço, contados a partir da data de 

assinatura do contrato, acrescidos do prazo aludido na letra "a" supra; 

 
c) em até 15 (quinze) dias para o recebimento provisório dos serviços pela CONTRATANTE, 

contados da comunicação expressa da CONTRATADA; 

 
d) em até 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo dos serviços, contados da 

assinatura do termo de recebimento provisório, quando os serviços esverem perfeitamente 

executados, ou após as devidas correções, na forma das disposições constantes no Art. 

69, da Lei nº 8.666/93. 

7.1.2. A execução dos serviços será iniciada em data acordada pelas partes, após a assinatura 

do Contrato, cujas etapas observarão o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRADA junto com sua proposta. 

7.1.3. O pagamento será efetuado após a conclusão integral ou parcial de cada etapa prevista em 

cronograma, através de apresentação de Nota Fiscais/Faturas atestadas pelo servidor fiscalizador do 

contrato e antecedidas por planilha de medição apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela 

fiscalização. 

7.1.4. A conclusão da execução dos serviços deverá ocorrer em até 06(seis) meses. O 

Cronograma poderá ser alterado, especialmente a ordem e prazo das etapas estabelecidas no 

Cronograma Físico-Financeiro, mediante acordo entre as partes e com anuência prévia da 

fiscalização. 
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7.1.5. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

7.1.6. Executado o objeto, este será recebido: 

7.1.7. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação 

escrita do contratado; 

7.1.7.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

7.1.7.2. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, assinado 

pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

7.1.7.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento Provisório. 

7.1.7.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.1.8. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais; 

7.1.8.1. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado 

relatório circunstanciado pela FISCALIZAÇÃO contratual contendo registro, análise 

e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos 

que julgarem necessários. 

7.1.8.2. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em 

até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por 

servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham 

sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às 

pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de 

materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

7.1.8.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja 

comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

7.1.8.4. O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento 

definitivo dos serviços prestados, comunicará à CONTRATADA para que emita a 

Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela FISCALIZAÇÃO com 

base na medição realizada e ratificada. 

7.1.8.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em 

qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
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contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

7.1.9. Os serviços poderão ser rejeitados pela CONTRATANTE, no todo ou em parte, quando 

em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. Em consonância com a IN/SEGES nº 05/2017, participaram da Gestão Contratual os seguintes 

atores: 

a) Gestor do Contrato; 

b) Fiscal Administrativo; e, 

c) Fiscal Técnico. 

8.2. A comunicação formal entre Contratante e Contratada dar-se-á por meio eletrônico via e-mail ou 

outro modelo de documento estipulado entre as partes, sempre apensados aos autos do processo 

administrativo para controle e documentação das ocorrências; 

8.3. A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto após assinatura do contrato e antes 

do início da obra, utilizando-se de instrumento que conste expressamente os poderes e deveres 

daquele em relação à execução do objeto. 

8.3.1.A indicação ou manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 

CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro 

para o exercício da atividade. 

8.4. A Gestão e Fiscalização do contrato deverá ser aferida por meio instrumento de controle que 

compreendam, entre outros aspectos, a mensuração dos seguintes: 

8.4.1. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

8.4.2. Os recursos humanos empregados em função da quantidade e da formação profissional 

exigidas; 

8.4.3.A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

8.4.4.A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; e, 

8.4.5.Cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato. 

8.5. A Contratada deverá manter Diário de Obra, onde anotará todos os serviços executados e mão- 

de-obra alocada diariamente, bem como condições climáticas e demais ocorrências pertinentes 

sobre o andamento dos serviços e eventuais intercorrências; 

8.6. As medições serão realizadas mensalmente por meio de planilha de medição ou sempre que 

concluída uma etapa de obra, por demanda da Contratada, e serão antecedidas por vistoria in loco 

por parte do(s) fiscal(is) da obra designados formalmente pela Contratante; 

8.7. As planilhas de medição apresentadas pela Contratada deverão ser acompanhadas de cópia do 

Diário de Obras do período correspondente; 

8.8. Para a solicitação de cada medição, a CONTRATADA deverá apresentar: 

8.8.1. Regularidade de todos os impostos e taxas, em todas as esferas, Municipal, Estadual e 

Federal, com o FGTS e a Justiça do Trabalho. 

8.8.2. Carteira de Trabalho e Guia de Previdência Social (GPS) de todos os envolvidos na obra, 

bem como suas respectivas folhas de pagamento (cópia). 

8.8.3. Diário de Obras em dia, preenchido corretamente, conforme modelo estabelecido desde 

a data do Contrato ou Ordem de Serviço, pela FISCALIZAÇÃO. 

 

8.9. Na primeira medição, além da documentação supracitada, a CONTRATADA ainda deverá 

apresentar: 

8.9.1. ART ou RRT da obra, devidamente paga e reconhecida no CREA ou CAU. 
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8.9.2. Todos os projetos executivos aprovados pela FISCALIZAÇÃO com as respectivas ARTs 

ou RRTs, se for o caso 

 

8.10. Na última medição, além dos itens anteriores, a CONTRATADA ainda deverá apresentar: 

8.10.1. Todos os projetos "conforme construídos", se for o caso, aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

8.10.2. Toda a área da obra e entorno devidamente limpos e com boa apresentação e 

conservação. 

8.10.3. Todas as pendências verificadas pela FISCALIZAÇÃO devidamente sanadas. 

 

8.11. A planilha de medição será aprovada após vistoria in loco e análise do Diário de Obra e, sempre 

que houver necessidade, a fiscalização demandará correções da planilha de medição ou 

correções de serviços executados em desconformidade; 

8.12. O ateste da nota fiscal apenas será realizado quando não houverem pendências ou 

discrepâncias nas planilhas de medição. 

8.13. Serão medidos os serviços EXECUTADOS, na íntegra, de acordo com o respectivo item no 

orçamento e o previsto neste Projeto Básico. Materiais já adquiridos, estocados e quaisquer outras 

garantias e/ou comprovações de que o serviço será executado NÃO servirão de subsídios para 

medição de etapas de obra. 

8.14. As ações de fiscalização e gestão relacionadas a este empreendimento deverão ser 

obrigatoriamente de responsabilidade dos servidores designados através de Ato Administrativo 

deste Consórcio como se exige no art. 67 da lei 8666/93, levando em conta o princípio de 

segregação de funções e a especialidade de cada área de atuação (TCU. Acórdão 1997/06, 1ª 

Câmara. Rel. Min. Augusto Nardes. DOU, 31 jul 2006). 

 

8.15. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 

a sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 

prepostos. 

 

8.16. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes previstas na Norma de Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, da Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na sua versão mais atualizada, e as 

recomendações da FISCALIZAÇÃO da Delegacia Regional do Trabalho. 

8.17. A CONTRATADA deverá fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção individuais 

(capacete, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos/radiações, luvas, botas de 

borracha, calçados de couro, cintos de segurança e outros). 

8.18. Quando a CONTRATADA possuir 20 (vinte) ou mais operários trabalhando na obra, ela deverá 

apresentar o PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho), com o cronograma 

de implantação das medidas preventivas a serem definidas, sendo elaborado por profissional 

habilitado (técnico ou engenheiro de segurança do trabalho). 

8.19. A CONTRATADA deverá fornecer e exigir a aplicação dos equipamentos de proteção coletiva 

(cone de sinalização, fita de sinalização, grade metálica dobrável, sinalizador strobo, banqueta 

isolante, manta isolante, cobertura isolante). 

8.20. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho que ocorra com seus funcionários. 

8.21. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual para seus funcionários 
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adequados para cada tipo de serviço de acordo com a legislação. 

8.22. Orientações Gerais e FISCALIZAÇÃO: 

8.22.1. A CONTRATADA se obrigará a manter os setores de trabalho com livre acesso à 

FISCALIZAÇÃO, à qual serão fornecidos todos os esclarecimentos necessários. 

8.22.2. Só à FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e 

serviços, sem prejuízo das penalidades a que fica sujeita a CONTRATADA, no caso de 

não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de 

Serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 

executado ou material posto na obra. 

8.22.3. A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

Ordem de Serviço correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado seu 

que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade 

técnica. 

8.22.4. Só à FISCALIZAÇÃO é assegurado o direito de indicar ou autorizar novos serviços a 

serem realizados além dos previstos nestas Especificações Técnicas e nas planilhas 

orçamentárias. 

8.22.5. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficará obrigada 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

8.22.6. A cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação 

entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos 

8.22.7. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos 

unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação 

não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos 

que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 127, § 5°, I, da Lei n° 12.309, de 2010). 

8.22.8. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não isentará nem diminuirá as 

responsabilidades da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços. 

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 

seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

9.2. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material admitem o similar 

se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas 

e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. 

9.3. A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de 

desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais 

(aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A 

similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, mediante 

apresentação do material proposto pela CONTRATADA, laudos técnicos do material ou produto, 

laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por 

laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO. 

9.4. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios 

relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para 

comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo 

CONTRATADA sem ônus para o CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos 

pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
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9.5. Caberá à CONTRATADA executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de recebimento 

dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas 

pertinentes. 

9.6. A garantia dos equipamentos instalados passa a vigorar a partir do recebimento do objeto, e em 

hipótese alguma poderá ser menor que o período disponibilizado pelo fabricante, ou 1 (um) ano. 

Caso a garantia do fabricante tenha findado antes desse interregno mínimo, a CONTRATADA 

deverá arcar com todas à custa de manutenção e, se for o caso, mobilização de 

equipes/equipamentos e até a substituição do material. 

9.7. Os Equipamentos fornecidos, quando for o caso, deverão seguir as características descritas na 

Especificação Técnica. 

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto; 

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

10.9. Cientificar a Assessoria Jurídica do CIVALERG para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
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10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 

10.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

10.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.13. Exigir da CONTRATADA, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, a manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

10.14. Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução do contrato. 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.6. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme 
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alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante; 

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem- 

estar no trabalho; 

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado. 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 

os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 
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11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.23. Encaminhar à FISCALIZAÇÃO, 02 (duas) cópias dos manuais de manutenção e 

operação de todos os equipamentos instalados, bem como os catálogos referentes a estes e 

eventuais laudos técnicos emitidos por órgãos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.). 

11.24. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e 

“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

11.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, 

alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

11.24.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena 

de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

11.25. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, 

para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus 

anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial: 

11.25.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após 

orecebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE 

distribuir, alterar e utilizá-los sem limitações; 

11.26. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

11.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

11.28. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

11.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

CONTRATANTE; 

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função; 

11.31. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto 

Básico; 

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos; 

11.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

11.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
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elétricas e de comunicação. 

11.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.37. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

11.38. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

11.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual, neste Projeto Básicoe seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) 

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

11.41. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso: 

11.41.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais; 

11.41.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados 

de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução 

Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

11.41.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

11.41.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 

CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 

estadual. 
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11.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.42.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

11.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

11.42.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; 

11.42.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

11.42.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

11.42.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

11.42.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.42.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

11.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo 

com o poluente e o tipo de fonte; 

11.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 

para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos 

da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 
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11.43.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 

que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 

aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 

correspondentes; 

11.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

11.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

11.46. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental 

de Operação, etc.); 

11.47. No caso de execução de obra: 

11.47.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não 

havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria 

profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em 

regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

11.47.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não 

trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os 

insumos relacionados ao exercício da atividade; 

11.47.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e 

demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 

previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

11.47.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

11.47.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

11.47.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 

situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das 
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obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato; 

11.47.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

11.47.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

11.47.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do 

Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a 

Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

11.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um 

conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados 

de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as 

possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou 

temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, 

compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações 

técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das 

informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

11.48.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas 

nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos e apresentar o 

detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 

alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

11.49. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a 

participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou 

contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 

a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

11.50. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, 

após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente 

registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações 

contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto 

Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os 

técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os 

serviços contratados. 

11.51. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar 
da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

11.52. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção 

da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 

notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 

execução da parcela originalmente subcontratada. 

11.53. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado 

e pela qualidade da subcontratação. 

 
 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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12.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%(trinta por cento) do 

valor total do contrato, nas seguintes condições: 

12.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação; 

12.1.2. É vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte 

que estejam participando da licitação; 

12.1.3. É vedada a subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte 

que tenham um ou mais sócios em comum com a empresa CONTRATANTE. 

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução do objeto. 

12.2.1. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que 
expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos 
trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 
 

 
13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 
 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 
à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 
contrato. 

 
 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 
8.666, de 1993 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Projeto Básico. 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável 
para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 
§ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços 
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 
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disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 
sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único 
servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, 
em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à 
Gestão do Contrato. 

14.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA 
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

14.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 

objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

14.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 

14.12. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível 

de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 

da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

14.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em 

relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos 

nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de 

acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

14.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação 
dos serviços. 

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 
estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

14.16.1. solicitar, mensalmente, que a contratada apresente os documentos 
comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias de todos os 
empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto: 

14.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 
remunerado e décimo terceiro salário; 

14.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo 
adicional; 

14.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, 
quando for devido; 

14.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

14.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 
empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que 
verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo 
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que 
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da 
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contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada 
mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

14.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
para com o FGTS; 

14.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente 
aceitas pela subcontratada. 

14.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação. 

14.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 
serviços, nos termos abaixo. 

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 
detalhada. 

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 
executados em sua totalidade. 

15.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e administrativo após a 
entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos 
serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 
fizerem necessários. 

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
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15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis. 

15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 

15.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor 
do contrato. 

15.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 
e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, 
com a entrega do último. 

15.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar- 
se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 
no dia do esgotamento do prazo. 

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 
o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 
à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 
vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
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conforme este Projeto Básico 

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

16.4.1. o prazo de validade; 

16.4.2. a data da emissão; 

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

16.4.4. o período de prestação dos serviços; 

16.4.5. o valor a pagar; e 

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

16.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta quanto à regularidade 
fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. para verificar a manutenção das condições de 
habilitação exigidas no edital. 

16.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante. 

16.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em 
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos. 

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa. 

16.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

16.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 
caso, pela máxima autoridade da contratante. 

16.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

16.14. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 
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fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

 
16.15. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 
cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante comunicará 
o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 
inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

16.15.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das 
obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá 
efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada 
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato. 

16.15.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 
contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 
pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 
contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

    ( 6 / 100 )  I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% I = (TX) I = 365 

 
 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 

 
17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano da apresentação 
da proposta, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Aplicado –IPCA 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidandoa diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
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18.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias 

após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor total do contrato. 

18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de 

prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro- 

garantia ou fiança bancária. 

18.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia 

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 

a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN 

SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 

na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação. 

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados 

da data em que for notificada. 

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
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18.12 Será considerada extinta a garantia: 

18.12.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 

da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; 

18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 

nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo 

VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017. 

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no 

neste Edital e no Contrato. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a CONTRATADA que: 

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

19.1.5. cometer fraude fiscal. 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos para o serviço contratado; 

19.2.2. Multa de: 

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência 

a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 

da rescisão unilateral da avença; 

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 
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observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) 

dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

19.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 

1 e 2: 

Tabela 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 
 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

 
 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 

 
 

05 
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2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 

 
 

04 

 
3 

Manter funcionário sem qualificação para executar 

os serviços contratados, por empregado e por dia; 

 
03 

 
4 

Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 

 
02 

Para os itens a seguir, deixar 
de: 

 
7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

 
02 

 
 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades 

do serviço, por funcionário e por dia; 

 
 

01 

 

 
9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 

não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

 

 
03 

 
10 

Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 

 
01 

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas 

ou profissionais que: 

19.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

19.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

19.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

19.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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19.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

19.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do CIVALERG, ou deduzidos da garantia, 

ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados 

judicialmente. 

19.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, o CIVALERG poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

19.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

20.2. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

20.2.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede do licitante; 

20.2.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 

20.2.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços 
- Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de 
outro indicador que o venha substituir. 

20.2.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade. 

20.2.2.2. São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis assim apresentadas: 

I - publicado em Diário Oficial; ou 
II - publicado em jornal; ou 
III - por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da 
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sede ou domicílio do licitante; ou 

IV - por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou outro órgão equivalente inclusive 
com os Termos de Abertura e Encerramento. 

V - Nos casos das microempresas e empresas de pequeno porte, Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis simplificado. (Acórdão nº 3358/2012- 
Plenário). 

20.2.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto 
social. 

 
20.2.2.4. A comprovação de boa situação financeira com base na obtenção de Índice de 

Liquidez Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultante da aplicação 
das fórmulas: 

 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 
 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------- 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
Ativo Circulante 

LC = ------------------------- 

Passivo Circulante 

20.2.2.4.1. Serão inabilitadas as empresas que apresentarem resultado igual ou 
menor do que 1 (um), em qualquer dos índices referidos na alínea anterior, 
salvo se apresentarem comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% 
(dez por cento) do valor estimado para a contratação, considerando o valor 
total do item ou lote para o qual o licitante formulou proposta (s); 

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

 
20.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de 

atuação previstas neste Projeto Básico, em plena validade. 

20.3.2. Qualificação Técnica-Operacional, Apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, sendo permitido a somatória de atestado por item, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação: 

20.3.2.1. Execução das seguintes parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação: 

 

Parcelas 
Quantidade do 

serviço  
Atestado 

mínimo 50% 
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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 

 
 

4766,76 m 

 
 

2.383,38 m 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016 

 
403,02 m² 

 
201,51 m² 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

17.060,03 m² 8.530,01 m² 

20.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão contar com a 

descrição das características técnicas das obras ou serviços e atestar a execução parcial 

ou total do objeto do contrato. 

20.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante 

20.3.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) 

e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o 

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação: 

20.3.5.1. Execução das seguintes parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação: 

Parcelas 

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. AF_07/2016 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

 

20.3.5.2. Para detalhamento da CAT-A citada poderá ser apresentada Anotação de 
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Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

20.3.6. A equipe técnica responsável deverá ser composta por no mínimo 1(um) engenheiro 

civil ou Arquiteto. 

20.3.7. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante registrado no cartório 

de títulos e documentos ou com reconhecimento das firmas em tabelionato de notas. 

20.3.7.1. O Licitante vencedor deverá enviar o Registro ou inscrição no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo), ou no conselho profissional competente da categoria, dos membros da 

equipe técnica. 

20.3.8. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 

técnico-profissional de que trata o art. 30, §10, da Lei 8.666/93, deverão participar da obra 

objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovado previamente pela Administração. 

20.3.9. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

 
 

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

20.4.1. Valor Global: R$ 2.404.555,35 (dois milhões quatrocentos e quatro mil quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) 

20.4.2. Valores unitários: conforme planilha anexa ao edital. 

20.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 

qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 

referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas 

no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos 

projetos anexos a este edital. 

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

20.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

 
21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

21.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

21.2. Tal valor foi obtido a partir de Tal valor foi obtido atendendo ao Decreto 7.983 de 2013; 

utilizando-se para esse fim: 

21.2.1. Composições de custo unitários do SINAPI e SICRO. 

21.2.2. Os sistemas de referência de custos do informativo SBC foram utilizados somente em 

casos de incompatibilidade de adoção dos sistemas SINAPI e SICRO, incorporando-se 

às suas composições de custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro, 

quando possíveis. 
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21.2.3. As composições adaptadas tiveram como base alguma composição de custo unitário 

de um banco de preço de referência no mercado. 

21.2.4. Os preços de insumos, que não existiam em nenhum banco de preço de referência, 

foram obtidos através de cotações. 

 
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

ÓRGÃO: 01.01.00 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIVALERG 
UNIDADE: 01.01.01 - CONSORCIADA E PARTICIPATIVA 
2001.1545100051.005 - PARTICIPAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E RUAS. 
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 

 
Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

• Anexo I – Memorial Descritivo 

• Anexo II – Planilha Orçamentária 

• Anexo III – Composição Unitária de Custos 

• Anexo IV – Demonstrativo de Cálculos - Pavimentação em Paralelepípedos 

• Anexo V - Planilha de Calculo de Escoamento Pluvial Superficial 

• Anexo VI – Memória de Cálculo da Composição de Custos 

• Anexo VII – BDI 

• Anexo VIII – Cronograma Físico-financeiro 

• Anexo IX – Plantas e mapas 

• Anexo X – Plano de Trabalho do Convênio com a CONDER 

 
 

Município de Vitória da Conquista/BA, 10 de fevereiro de 2022. 

 

WELLISON DA SILVA AMADO 

Engenheiro Civil 
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1. APRESENTAÇÃO  

O processo de urbanização aleatória e sem planejamento ocorrido nos Municípios 

brasileiros, e principalmente nos pequenos Municípios, tem contribuído para uma malha 

urbana desprovida dos equipamentos básicos de urbanização. Sendo, a falta de pavimentação 

das vias o fator que mais traz transtornos e afeta diretamente a qualidade de vida da 

população daquela localidade. Não podendo deixar de ressaltar que, os loteamentos 

clandestinos é o principal agente gerador de toda essa problemática, fazendo surgir novas e 

imensas áreas urbanas sem legalização e desassistidas. Ficando para o poder público a 

obrigação de sanar os problemas oriundos dessa prática, o que acarretará em grandes 

investimentos governamentais para torna-las habitáveis dentro dos padrões urbanísticos.  

 

2. DADOS DA OBRA  

 

Neste relatório apresentamos as justificativas, os estudos preliminares e metodologias 

adotadas para elaboração dos projetos de engenharia com foco na pavimentação em 

paralelepípedo e drenagem pluvial superficial das ruas: Rua Hortência, Rua Jasmim, Rua 

Alfazema, Rua das Dálias, Rua dos Cravos, Rua Azaleia, Rua Laranjeira, Rua Girassol e Rua 

Porto de Santa Cruz no Bairro Primavera Sede do Município.  

 

2.1 Quadro de áreas   
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3. PLANTA DE SITUAÇÃO 

3.1 Da área de intervenção  
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4.  MEMORIAL DESCRITIVO  

 

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo apresentar o Projeto Básico de  

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MNICÍPIO DE CÂNDIDO 

SALES/BA.  

 

4.1 Disposições preliminares  

 

1. Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados ou executados, deverão atender 

ao exigido nas presentes especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a 

PARTE CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da FISCALIZAÇÃO, e, nos casos 

omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material.  

 

2. Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou 

despesas, será previamente outorgada por escrito pela FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em 

consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou 

deduzidas, com base nos preços unitários de contrato.  

 

3. Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no 

contrato serão previamente orçados de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.  

 

4. O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da FISCALIZAÇÃO, de 

todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução 

das obras.  

 

5. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que difira 

do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização 

escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o 

EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra 

comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.  

 

6. Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição 

de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente 

poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.  

 

7. O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados 

pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da determinação atinente ao 

assunto.  
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8. O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e 

localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.  

9. Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e 

serem adequados aos fins a que serão destinados.  

 

10. Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais não 

destinados à mesma.  

 

11. A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e 

recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO.  

 

12. O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificações 

entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.  

 

13. A mão-de-obra a empregar deverá ser de primeira qualidade e se possível do próprio 

município que no qual será executada a obra, de modo a permitir uma perfeita execução dos 

serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.  

 

14. A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados periodicamente, ensaios qualitativos 

dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.  

 

15. Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um LIVRO de OCORRÊNCIAS, onde 

serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e as ocorrências 

notáveis da obra. 

  

16. Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos 

serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas 

especificações.  

 

O Projeto Básico contendo Especificações Técnicas e Orçamento Quantitativo foi 

elaborado sob responsabilidade direta da Prefeitura Municipal de Cândido Sales através da sua 

equipe de engenheiros. A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumirá a única e irrecusável 

responsabilidade pela execução, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou 

total. Nesta hipótese deverão apresentar à FISCALIZAÇÃO as modificações necessárias, as 

quais serão examinadas pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, antes de sua 

execução.  
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5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

Este capítulo apresentará as especificações técnicas para o Projeto Básico de PAVIMENTAÇÃO 

EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA DE CÂNDIDO SALES/BA.  

 

A elaboração deste trabalho teve como parâmetros as informações contidas nos 

diversos projetos, assim como as recomendações das Normas Técnicas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT).  

Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este trabalho visa estabelecer 

as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para execução de certas atividades 

ou etapas da construção e também definir através de fabricantes e marcas os produtos a 

serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, 

assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade.  

Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações e 

metodologias e materiais descritos no Projeto Básico, bem como qualquer norma técnica 

específica em vigor, e ainda de acordo com as leis e normas de segurança do trabalho.  

Será sempre suposto que este documento é de total conhecimento da empresa 

encarregada pela construção. O revestimento projetado para as vias será pavimento com 

paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de areia.  

O serviço de execução de pavimentação com revestimento em paralelepípedos 

consiste no assentamento manual de paralelepípedos de pedra granítica rejuntada com 

argamassa de cimento e areia sobre um colchão de areia.  

Trata-se de uma solução de pavimentação amplamente utilizada no Estado da Bahia, 

tendo como principais características favoráveis o baixo custo de implantação e manutenção e 

a facilidade de execução, requerendo mão de obra sem maior especialização, além da grande 

abundância do material (pedras graníticas) na região. O projeto prevê o revestimento em 

paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia com espessura de 10cm, sendo as pedras 

rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.  

Não há norma rodoviária específica do DNIT/DNER para este tipo de pavimento, mas a 

prática consagrada e requisitos técnicos estão descritos neste capítulo.  

Método construtivo: - Os serviços de execução de revestimento em paralelepípedos 

consistem no assentamento manual de paralelepípedos de pedra granítica rejuntada com 

argamassa de cimento e areia, sobre um colchão de areia ou pó de pedra ou ainda de uma 

mistura de cimento e areia, de acordo com estas especificações e em obediência ao indicado 

no projeto.  

- As pedras utilizadas para confecção dos paralelepípedos deverão ser de origem 

granítica e satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT.  

Os paralelepípedos deverão apresentar faces aproximadamente planas com as 

dimensões constantes abaixo: Dimensões Mínimas e Máximas Comprimento 0,10m 0,18 m 

Largura 0,10m 0,12m Altura 0,10m 0,12m  
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- O cimento deverá satisfazer a especificação da norma NBR 5732/1991 – “Cimento 

Portland Comum”. O cimento deverá ser conservado em depósito perfeitamente protegidos 

da umidade. Os sacos que parcial ou totalmente umedecido, serão rejeitados.  

- O agregado miúdo consistirá de uma areia natural (de rio ou jazidas), composta de 

partículas duras e duráveis, de diâmetro máximo igual ou inferior a 4,8m, com menos de 1% de 

materiais carbonosos e menos de 3% de materiais pulverulentos, ou seja, trata-se do material 

comumente designado “areia grossa lavada”.  

 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

5.1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado  

 

As placas serão afixadas pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça 

a melhor visualização. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto 

à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, 

substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda 

por solicitação da CAIXA. As placas devem ter sempre o formato retangular na proporção de 8Y 

x 5Y. A largura será dividida em duas partes iguais, e a altura em cinco partes iguais (conforme 

ilustração abaixo). 

 

 

5.1.1.1 Método construtivo:  

 

- Corte e montagem do painel da chapa da placa, nas dimensões indicadas no projeto, 

estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metálica.  
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- Pintura da chapa, ou colagem de adesivo, no padrão a ser disponibilizadas pela 

Prefeitura Municipal.  

- Instalação dos suportes da placa, em número mínimo de 02, com madeira de lei com 

seção mínima de 10x15cm, ou estrutura metálica apropriada.  

- Fixação da placa no local indicado pela Prefeitura, com chumbamento no terreno 

com no mínimo 1,00m de profundidade, sendo apoiado com estais ou escoras, de modo que 

fique completamente firme e segura.  

Critério de medição: pela área do painel da placa (m²)  

 

6. PAVIMENTAÇÃO  

 

Aplicam-se, de modo geral, a seguintes normas relacionadas aos serviços de 

pavimentação com paralelepípedos:  

- DNIT 137/2010-ES - Pavimentação - Regularização do subleito - Especificação de 

serviço  

- DNIT 020/2006-ES - Drenagem - Meios-fios e guias  

 

6.1. REGULARIZACAO MECÂNICA COM MOTONIVELADORA 

  

O subleito existente nas vias a pavimentar é de material de boa qualidade, consolidado 

pelo tráfego ao longo dos anos. Embora não haja necessidade de operações efetivas de 

terraplenagem (cortes e/ou aterros), é preciso prever a regularização da superfície do terreno 

para assentamento da pavimentação projetada.  

Portanto, deverá ser realizada a regularização da superfície do subleito com 

motoniveladora, visando corrigir pequenas falhas no greide, buscando garantir um subleito 

regular e uniforme para o assentamento dos meios-fios e dos paralelepípedos. Método 

construtivo:  

- O serviço contempla apenas operações de corte e espalhamento de material com 

motoniveladora, visando regularizar a superfície do subleito;  

- Os eventuais excedentes dos cortes executados pela motoniveladora deverão ser 

removidos do corpo estradal para local designado pela fiscalização;  

- A regularização prevista deverá conformar também transversalmente a plataforma, 

criando as declividades previstas em projeto, para que a camada do colchão de areia do 

pavimento a ser implantado fique o mais próximo possível da espessura prevista em projeto.  

Critério de medição: pela área de regularização executada (m²)  

 

7. RESUMO DAS SOLUÇÕES DO PROJETO  

 

O projeto contempla a regularização mecânica do subleito e em seguida o 

revestimento das vias com pavimento de paralelepípedos graníticos, rejuntados com 



 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
MNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

10 
 

argamassa de cimento e areia, sobre colchão de areia, além de serviços complementares de 

drenagem, quando necessário, rampas de acessibilidade e sinalização viária. Em alguns locais 

mais íngremes foram previstas recravas intermediárias, visando maior estabilidade do 

pavimento. Nas ruas, previu-se a construção de passeio de concreto com dimensões de 1,20m 

atendendo ao mínimo estabelecido em norma e à viabilidade econômica do projeto como 

também a construção de canaletas em paralelepípedos com meio-fio de concreto em ambas 

as laterais da via. As soluções propostas no projeto atuarão melhorando consideravelmente a 

infraestrutura municipal da localidade beneficiada, influenciando diretamente, melhorando as 

condições de circulação e proporcionando mais conforto e segurança às pessoas e veículos que 

circulam pelo local.  

 

8. ESTUDOS  

8.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO  

 

O Estudo Topográfico executado contemplou toda área de implantação do projeto 

através dos levantamentos planialtimétricos cadastrais. O levantamento topográfico foi 

realizado com o emprego de estação total, através da definição de poligonal, materialização 

das estações e irradiações para cadastramento planimétrico do terreno, postes, canteiros, 

edificações, árvores e demais elementos existentes, bem como para modelação altimétrica da 

geometria do terreno. Após o tratamento computacional dos dados recebidos do instrumento 

topográfico (estação total), é possível traçar as curvas de nível, perfis e qualquer outro 

desenho ou elemento topográfico porventura necessário.  

 

8.2 ESTUDO GEOTÉCNICO  

 

O Estudo Geotécnico baseou-se primeiramente na análise expedita e táctil-visual dos 

materiais existentes no subleito, objetivando a avaliação das condições atuais do leito estradal, 

com vistas à elaboração do projeto. 

De acordo com as características apresentadas e a prática usual consagrada no município não 

se fez necessária a realização de ensaios de capacidade de carga, tendo em vista que as áreas a 

serem pavimentadas apresentam um solo bastante compactado em função do tráfego ao 

longo do tempo, possuindo assim boas condições para a execução desse tipo de intervenção.  

 

8.3 ESTUDO HIDROLÓGICO  

 

Dados meteorológicos, cartografia do município de Cândido Sales e verificação “in 

loco” proporcionaram a escolha do método e normas a serem usadas para a elaboração do 

Projeto de Drenagem, cujo principal é coletar e transportar as águas oriundas das 

precipitações, a fim de preservar a estrutura do pavimento e do trânsito, bem como controlar 
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possíveis inundações. A solução da drenagem a partir do estudo hidrológico se resume no 

escoamento das águas pluviais através das linhas d’água do pavimento a implantar, que serão 

suficientes para as vazões estudadas, o fluxo pluvial escoara na superfície do pavimento para 

as laterais em direção às áreas que receberão as águas pluviais nos pontos mais baixos, 

conduzindo-as através de calhas até o talvegue ou canal mais próximo.  

 

9. PROJETOS  

9.1 PROJETO GEOMÉTRICO  

 

O Projeto Geométrico foi desenvolvido tendo como base o resultado dos Estudos 

Topográfico e Geotécnico realizados nas vias a serem pavimentadas.  

O alinhamento horizontal do projeto foi desenvolvido a partir dos resultados dos 

levantamentos cadastrais, em planta, adequando-se às condições geométricas locais. As vias 

urbanas foram projetadas com largura mínima de 6 metros em função da disponibilidade de 

espaço em cada local.  

O Alinhamento vertical foi desenvolvido em função dos resultados obtidos do 

levantamento cadastral. Não houve liberdade de escolha do greide, em vista das cotas das 

edificações existente nas ruas. A geometria vertical se resumirá ao atual greide do subleito, 

limitando-se o projeto a prever a regularização do subleito para implantação do pavimento.  

 

9.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM  

 

Conforme já mencionado, considerando que as correções do traçado em planta e do 

greide serão mínimas, o projeto limita-se a prever a regularização mecânica dos trechos a 

pavimentar, com utilização de motoniveladora. A regularização será realizada pela própria 

Prefeitura, com auxílio de equipamentos mecânicos deixando todas as vias prontas para 

execução da pavimentação.  

 

9.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO  

 

A solução de pavimentação projetada consiste no revestimento das vias com 

pavimento de paralelepípedos graníticos assentados sobre colchão de pó de pedra, rejuntados 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:2. Trata-se de uma solução amplamente 

utilizada no estado da Bahia e no Município de Cândido Sales, tendo como principais 

características favoráveis o baixo custo de implantação e manutenção e a facilidade de 

execução, requerendo mão de obra sem maior especialização, além da grande abundância do 

material (pedras graníticas) e areia na região.  
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O revestimento granítico será implantando sobre o subleito natural, que possui 

suficiente capacidade de suporte, sendo necessária somente a prévia regularização mecânica 

da superfície final de assentamento do pavimento.  

Os meios-fios serão de concreto, no padrão rodoviário (DNIT), rejuntadas com 

argamassa de cimento e areia, implantados nas laterais da faixa de rolamento das ruas, junto 

aos passeios. Já as recravas, serão todas em meio-fio de pedras graníticas, também rejuntados 

com argamassa de cimento e areia.  

- Os materiais só poderão ser empregados após a autorização da fiscalização. Serão 

feitos ensaios de laboratórios para identificar as características dos materiais.  

- Na execução dos serviços de revestimento em paralelepípedo serão utilizados os 

procedimentos a seguir:  

- Sobre a base devidamente construída de acordo com as especificações e projetos 

correspondentes à sua execução será espalhada, a critério da fiscalização, uma camada solta e 

uniforme de areia, com espessura de 10,cm, destinada a compensar as irregularidades e 

desigualdades de tamanho dos paralelepípedos.  

- Em seguida são os paralelepípedos distribuídos ao longo do colchão, colocado sobre a 

base, em fileiras transversais de acordo com a secção transversal do projeto, espaçadas 

aproximadamente de 2,00m.  

- Nos trechos em tangentes as fileiras serão normais ao eixo de pista. Os 

paralelepípedos deverão ser colocados sobre o colchão, pelo calceteiro, de modo que suas 

faces superiores fiquem na altura determinada pelo projeto, definida pelas fileiras já 

assentadas, depois de devidamente golpeadas pelo calceteiro com martelo. O espaçamento 

dos paralelepípedos deverá variar entre 0,01m e 0,02m. Na segunda fileira os paralelepípedos 

deverão ser defasados dos da primeira de metade do comprimento do paralelepípedo.  

- Durante a execução, para cumprimento fiel das disposições do projeto deverá o 

calceteiro assentar os paralelepípedos com auxílio de uma régua de comprimento mínimo de 

2,20m, apoiando-se nas fileiras já assentadas. Os paralelepípedos empregados numa mesma 

fileira deverão ter larguras aproximadamente iguais. - Nas curvas de grande raio, pela seleção 

dos tamanhos dos paralelepípedos e pela ligeira modificação de espessura de junta 

transversal, manter-se-á as fileiras normais do eixo da pista.  

- Nos trechos de cruzamento calçamento deverá continuar sem modificação na pista 

considerada principal. Na pista secundária o assentamento seguirá da mesma forma até 

encontrar o alinhamento do bordo da pista principal, tomando-se a atenção devida para a 

perfeita concordância da função da vias.  

- O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu 

assentamento e será procedido de uma operação de espargimento d’água em toda a área a 

ser rejuntada.  

- O intervalo entre as operações de assentamento e rejuntamento dos paralelepípedos 

poderá ser alterado a critério da fiscalização.  
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- O rejuntamento com argamassa semifluida de cimento e areia, cujo traço será fixado 

no projeto, far-se-á, utilizando-se recipientes apropriados, de modo a haver um 

preenchimento total das juntas dos paralelepípedos.  

- Após a operação de rejuntamento será retirado com auxílio de espátulas, o excesso 

de argamassa, procedendo-se em seguida a uma varredura de acabamento e desenhando-se 

no rejunto a separação dos paralelepípedos.  

- Durante todo o período de cura mínima de 8 dias, durante o qual a pista deverá ser 

mantida umedecida.  

- Numa fileira completa a tolerância máxima para juntas que estejam fora das 

exigências estabelecidas nesta especificação será de 30%.  

- A face do calçamento não deverá apresentar, sob uma régua sobre ela disposta em 

qualquer direção, depressão superior a 0,01m.  

- A altura do colchão, mais a do paralelepípedo depois de comprimido, não poderá 

estar em mais de 5% fora do limite estabelecido nesta especificação. Critério de medição: pela 

área de pavimentação executada (m²) MEIO-FIO DE CONCRETO O serviço de construção de 

meio fio consiste no assentamento de guias de concreto, assentadas e alinhadas ao longo da 

pista com a finalidade de canalizar as águas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentação. 

Método construtivo:  

- Os serviços de construção de meio fio consistem no assentamento de guias de 

concreto pré-moldadas, assentadas e alinhadas ao longo da pista com a finalidade de canalizar 

as águas pluviais, sinalizar e proteger a pavimentação.  

- Quando de concreto, os elementos pré-moldados deverão satisfazer as dimensões 

constantes abaixo: Comprimento 0,60m (no padrão comercial disponível) Altura 0,30m Largura 

0,15m na base e 0,13m no topo  

- O concreto empregado nas peças pré-moldadas deverá atingir resistência à 

compressão mínima de 30MPa, devendo ser adquiridos de fabricantes com controle e 

certificação dessa resistência. As peças de meio-fio serão rejuntadas com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:2.  

- O cimento deverá satisfazer à especificação da norma NBR 5732/1991 – “Cimento 

Portland Comum”. O cimento deverá ser conservado em depósito perfeitamente protegido da 

umidade. Os sacos que parcial ou totalmente se tenha hidratado serão rejeitados.  

- O agregado miúdo consistirá de uma areia fina natural (de jazidas) como usual da 

própria região.  

- Deverá ser aberta uma vala para assentamento do meio-fio, ao longo e nos bordos do 

subleito ou sub-base preparados, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensão estabelecida 

no projeto. O fundo da vala deverá ser retangularizado e em seguida apiloado, assentando-se 

logo após as peças pré-moldadas, procedendo-se em seguida seu rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3.  

- Junto ao meio fio serão assentados os paralelepípedos para formação da linha 

d’água, conforme indicado em projeto. - No caso geral a aresta determinada pelas faces 

externas dos meios-fios e linha d’água situar-se-á a 0,15m do piso do meio-fio.  
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- O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu 

assentamento, e será precedido de uma operação de espargimento d’água em toda a área a 

ser rejuntada.  

- O intervalo entre as operações de assentamento dos paralelepípedos fica a critério da 

fiscalização.  

- Durante todo o período de construção do meio-fio, e até o seu recebimento 

definitivo, os trechos em construção deverão ser protegidos contra os elementos que possam 

danifica-los. 

- Tratando-se de ruas, cujo tráfego não possa ser desviado, o empreiteiro deverá 

tomar medidas especiais de precaução a fim de que no período mínimo de cura de 08 (oito) 

dias, o meio fio e linha d’água não possam ser prejudicados pelo referido tráfego, correndo por 

conta do empreiteiro qualquer dano proveniente da não observância destas determinações.  

- Nas peças pré-moldadas, deverão ser efetuados os ensaios de controle de resistência 

do concreto, sempre que exigida pela fiscalização.  

- Os serviços de controle de concreto consistirão da realização de ensaios de 

laboratórios e verificações de campo no sentido de controlar a qualidade dos materiais 

empregados, a execução dos serviços e de constatar a obediência dos mesmos às 

especificações indicadas no projeto.  

- A aresta visível do meio-fio não deverá apresentar sob nenhuma régua sobre ela 

colocada depressão superior a 0,002m.  

- A face aparente da linha d´água não deverá apresentar, sob nenhuma régua disposta 

longitudinalmente, depressão superior a 0,005m. Critério de medição: pela extensão de meio-

fio executado (m). 

Os casos omissos de detalhes construtivos e especificações de materiais serão 

resolvidos pela equipe técnica de FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de Cândido Sales/BA. 

 

9.4 PROJETO DE SINALIZAÇÃO  

 

O projeto de sinalização vertical caracteriza-se pela indicação de dispositivos diversos, 

onde o meio de comunicação (sinal) está na posição vertical e implantado à margem da 

rodovia, através de suportes.  

A sinalização vertical proposta é composta de Placas de Regulamentação, visando a 

utilização da via com segurança, bem como o fornecimento de informações úteis, de modo a 

permitir aos usuários da via circular de maneira ordenada e precisa.  

Também está prevista a instalação de placas indicativas de logradouro, que são placas 

informativas do nome da rua, bairro, CEP e Município, devendo estas serem instaladas nas 

paredes ou muros de edificações no início e final de cada via contemplada no projeto. 
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9.5 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

A solução de drenagem resume-se no escoamento das águas pluviais pelas linhas 

d’água, o que é favorecido pela topografia natural das ruas, que conduzirão as precipitações 

até os locais mais baixos, onde já existam ou serão implantadas caixas coletoras do tipo “boca 

de lobo” com grelha superior de concreto com aberturas capazes de captar as águas pluviais 

precipitadas sobre as ruas e calçadas. As bocas de lobo, por sua vez, estarão ligadas a galerias 

de tubos de concreto, que conduzirão as águas pluviais até as saídas finais, existentes ou 

futuramente projetadas. 

9.5.1 Dimensionamento 

 
PLANILHA DE CALCULO DE ESCOAMENTO PLUVIAL SUPERFICIAL 

TRECHO 

COMP. 

RAMPA 

(m) 

ÁREA 

DREN. 

BACIA 

(Há) 

ÁREA 

DREN. 

ACUM. 

(Há) 

TEMPO 

CONC. 

(min) 

INTENS. 

CHUVA 

(mm/h) 

VAZÃO 

DREN. 

(l/s) 

CAPAC. 

ESCOAM. 

SUPERFI. 

(l/s) 

PERIODO DE RETORNO 5 ANOS 

COTAS DO TERRENO 

MONTANTE JUSANTE DECLIVE 

(m/m) 

RUA HORTÊNCIA 298,80 1,6126 1,6126 5,11 122,48 384,00 1612,00 524,00 538,00 0,0468 

RUA JASMIM 270,70 1,3436 2,9552 4,56 125,80 328,60 1696,00 523,00 537,00 0,0517 

RUA ALFAZEMA 248,50 1,2414 4,1976 4,38 126,90 306,30 1628,00 521,00 535,00 0,0482 

RUA DAS DÁLIAS 236,00 1,2341 5,4317 4,00 129,40 310,00 1748,00 520,00 533,00 0,0550 

RUA DOS CRAVOS 225,50 1,1565 6,5882 3,80 130,80 313,80 1792,00 518,00 531,00 0,0550 

RUA AZALEIA 266,60 1,2765 7,8647 4,36 127,10 315,40 1768,00 513,00 528,00 0,0562 

RUA LARANJEIRA 258,50 1,3489 9,2136 4,21 128,00 335,70 1796,00 510,00 525,00 0,0580 

RUA GIRASSOL 245,80 0,8161 10,0227 3,97 129,60 205,60 1842,00 508,00 523,00 0,0610 

RUA PORTO DE SANTA CRUZ 422,10 12,8325 12,8325 7,32 111,30 1.388,00 1452,00 523,00 539,00 0,0379 

  

 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Jeová Mota Vieira 

Eng. Civil CREA/BA 051409350-1 

 

Para o dimensionamento de sistemas de drenagem pluvial, vertedores, obras de 

proteção contra cheias e erosão hídrica é necessário o conhecimento das três grandezas que 

caracterizam uma precipitação: a intensidade, a duração e a frequência. A equação de 

intensidade, duração e frequência (IDF), também conhecida como equação de chuvas intensas, 

é a principal forma de caracterizar a relação dessas grandezas (PRUSKI et al., 2006).   

 

A dificuldade que se apresenta na obtenção das equações de chuvas intensas está na 

baixa densidade de pluviógrafos bem como no tamanho das séries desses dados. Nos locais 

onde não se dispõe de pluviógrafos, o procedimento adotado, normalmente, consiste em 

estabelecer a chuva máxima esperada com duração de um dia e, a partir de relações 

estabelecidas em outras regiões, estimarem-se a chuva para uma duração inferior (BERTONI e 

TUCCI, 1993; TOMAZ, 2002).  

 

Equação IDF   

i = K . Tr a / (t + b) c 

 

Onde: i = intensidade máxima, em mm h-1;  
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Tr = período de retorno, em anos;  

t = duração da chuva, em minutos (= tc);  

a , b, c, K = parâmetros a determinar a partir dos dados de intensidade usando o método de 

regressão não linear Gauss Newton 

 

 

 

Nesse caso foi considerada a Equação IDF para Vitória da Conquista – BA 

 

   i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

 

9.5.1.1 Estimativa do TC: tempo de concentração 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385 

 

TC = minutos 

L = comprimento da rampa em km 

ΔH = diferença de nível da rampa (m) 

 

 

Aplicação: 

 

9.6 RUA HORTÊNCIA 

 

Área de contribuição  = 16.126,00 m2 = 1,6126 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 298,80 m = 0,2988 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 538 m  

Menor cota altimétrica do terreno = 524 m 

ΔH = 14,0 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 
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TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,2988 3 / 14,0) 0,385 

                                                 TC = 5,11 minutos 

 

9.6.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (5,11 + 10) 0,7266 

i = 122,48 mm/h 

 

9.6.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 122,48 . 1,6126 / 360 

                                    Q = 0,384m3/s = 384,00 L/s 

 

9.6.1.3 Capacidade de condução hidráulica de ruas e sarjetas  

 

- A capacidade de condução da rua ou da sarjeta pode ser calculada a partir de duas hipóteses:  

 

• a água escoando por toda a calha da rua; 

• a água escoando somente pelas sarjetas. 

 

 
Figura 1.0 

 

Para a primeira hipótese, admitem-se a declividade da rua (seção transversal) de 3%  e a altura 

de água na sarjeta h1 = 0,15 m verificando a capacidade máxima de condução da rua. 

 

O dimensionamento hidráulico pode ser obtido pela equação de Manning: 
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Onde: A é a área de drenagem; R é o raio hidráulico; S é a declividade do fundo e n, o 

coeficiente de rugosidade. Para via pública, o coeficiente, em geral, é de 0,017. 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0468 m/m,  

 

9.6.1.4 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,0468)0,5 = 0,806m3 /s  

para os dois lados da rua, resulta  

Q = 1,612 m3 /s. 

 

 
Figura 2.0 

 

Logo: a vazão < capacidade de condução das calhas da rua para h1  

9.7 RUA JASMIM 

 

Área de contribuição = 13.436,00 m2 = 1,3436 ha 
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Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 270,70 m = 0,2707 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 537 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 523 m 

ΔH = 14 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,2707 3 / 14) 0,385 

                                                 TC = 4,56 minutos 

 

9.7.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (4,56 + 10) 0,7266 

i = 125,8 mm/h 

 

9.7.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 125,8 . 1,3436  / 360 

                                       Q = 0,3286m3/s = 328,6 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0517 m/m,  

 

9.7.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  
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R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,05171)0,5 = 0,848m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,696 m3 /s. 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende.  

9.8 RUA ALFAZEMA 

 

Área de contribuição = 12.414,00 m2 = 1,2414 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 248,50 m = 0,2485 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 535 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 521 m 

ΔH = 14 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,2485 3 / 14) 0,385 

                                                 TC = 4,38 minutos 

 

9.8.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (4,38 + 10) 0,7266 

i = 126,9 mm/h 

 

9.8.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 126,9 . 1,2414  / 360 

                                       Q = 0,3063m3/s = 306,3 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0482 m/m,  
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9.8.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,0)/2 = 0,285 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,0)], o que resulta P = 3,19 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,285 / 3,19 = 0,08934   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,089340,666. (0,0482)0,5 = 0,814m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,628 m3 /s. 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende.  

 

9.9 RUA DAS DÁLIAS 

 

Área de contribuição = 12.341,00 m2 = 1,2341 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 236,00 m = 0,236 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 533 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 520 m 

ΔH = 13 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,236 3 / 13) 0,385 

                                                 TC = 4,00 minutos 

 

9.9.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (4,00 + 10) 0,7266 
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i = 129,4 mm/h 

 

9.9.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 129,4 . 1,2341  / 360 

                                       Q = 0,3105m3/s = 310,5 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0550 m/m,  

 

9.9.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,0550)0,5 = 0,874m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,748 m3 /s. 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende. 

 

9.10 RUA DOS CRAVOS 

 

Área de contribuição = 11.565,00 m2 = 1,1565 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 225,50 m = 0,2255 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 531 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 518 m 
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ΔH = 13 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,2255 3 / 13) 0,385 

                                                 TC = 3,8 minutos 

 

9.10.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (3,8 + 10) 0,7266 

i = 130,8 mm/h 

 

9.10.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 130,8 . 1,2341  / 360 

                                       Q = 0,3138m3/s = 313,8 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0550 m/m,  

 

9.10.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   
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Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,05776)0,5 = 0,896m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,792 m3 /s. 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende. 

 

9.11 RUA AZALEIA 

 

Área de contribuição = 12.765,00 m2 = 1,2765 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 266,60 m = 0,2666 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 528 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 513 m 

ΔH = 15 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,2666 3 / 15) 0,385 

                                                 TC = 4,36 minutos 

9.11.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (4,36 + 10) 0,7266 

i = 127,1 mm/h 

 

9.11.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 127,1 . 1,2765  / 360 

                                       Q = 0,3154m3/s = 315,4 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0562 m/m,  

 

9.11.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 
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Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,0562)0,5 = 0,884m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,768 m3 /s. 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende. 

 

9.12 RUA LARANJEIRA 

 

Área de contribuição = 13.489,00 m2 = 1,3489 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 258,50 m = 0,2585 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 525 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 510 m 

ΔH = 15 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,2585 3 / 15) 0,385 

                                                 TC = 4,21 minutos 

 

9.12.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (4,21 + 10) 0,7266 

i = 128,0 mm/h 
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9.12.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 128,0 . 1,3489  / 360 

                                       Q = 0,3357m3/s = 335,7 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0580 m/m,  

 

9.12.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,0580)0,5 = 0,898m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,796 m3 /s. 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende. 

 

9.13 RUA GIRASSOL 

 

Área de contribuição = 8.161,00 m2 = 0,8161 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 245,80 m = 0,2458 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 523 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 508 m 

ΔH = 15 m 

Tr = 5 anos 
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Cálculo do TC:  

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,2458 3 / 15) 0,385 

                                                 TC = 3,97 minutos 

 

9.13.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (3,97 + 10) 0,7266 

i = 129,6 mm/h 

 

9.13.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 129,6 . 0,8161  / 360 

                                       Q = 0,2056m3/s = 205,6 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0610 m/m,  

 

9.13.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,0610)0,5 = 0,921m3 /s  
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Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,842 m3 /s. 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende.  

 

9.14 RUA PORTO DE SANTA CRUZ 

 

Área de contribuição = 128.325 m2 = 12,8325 ha 

Sentido do escoamento = noroeste – sudoeste 

Comprimento da rampa de escoamento = 422,10 m = 0,4221 km 

Maior cota altimétrica do terreno = 539 m 

Menor cota altimétrica do terreno = 523 m 

ΔH = 16 m 

Tr = 5 anos 

 

Cálculo do TC: 

 

TC = 57 . (L3 / Δ H ) 0,385        = TC = 57 . (0,4221 3 / 16) 0,385 

                                                 TC = 7,23 minutos 

 

9.14.1 Cálculo da intensidade: 

 

i = 640,3258 . Tr 0,19822 / (TC + 10) 0,7266 

i = 640,3258 . 5 0,19822 / (7,23 + 10) 0,7266 

i = 111,3 mm/h 

 

9.14.1.2 Cálculo do escoamento superficial:    

 

Situação atual da área de contribuição: 

Considerando o terreno com predomínio de plantação, pasto e urbanização recente C = 0,35 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,35 . 111,3 . 12,8325  / 360 

                                       Q = 1,388m3/s = 1.388,0 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0379 m/m,  

 

9.14.1.3 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 
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Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  

 
 

R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,0379)0,5 = 0,726m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,452 m3 /s. 

 

Para a situação atual: 

Capacidade de vazão > escoamento, o sistema atende. 

 

Considerando o terreno com ocupação residencial total C = 0,70 

 

Q = C . I . A / 360   =   Q = 0,70 . 111,3 . 12,8325  / 360 

                                       Q = 2,777m3/s = 2.777,0 L/s 

 

Determinando a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua, segundo os parâmetros 

normais de via pública. Para uma declividade longitudinal de 0,0379 m/m,  

 

9.14.1.4 Solução:  

 

• Capacidade total da calha da rua: para h1 

 

Neste caso, a área da seção pode ser aproximada por um trapézio retângulo (figura 2.0) e fica 

A= ((0,15+0,04)x3,5)/2 = 0,3325 m2.  

 

O perímetro é obtido pela altura no meio fio 0,15+0,04 somado da calha da rua 

Sendo, [(0,15+0,04) + (3,5)], o que resulta P = 3,69 m.  

 

A vazão é obtida por:  
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R = A/P = 0,3325 / 3,69 = 0,0901   

Q = (1 / 0,017). 0,315. (0,0901)0,666. (0,0379)0,5 = 0,726m3 /s  

 

Para os dois lados da rua, resulta Q = 1,452 m3 /s. 

 

Para a situação futura: 

Capacidade de vazão <  escoamento, o sistema não atende. 

 

Logo: no futuro projeto de pavimentação das vias da área de contribuição já prevendo a sua 

ocupação total deve-se elaborar estudo para a solução mais viável para diminuição do deflúvio 

que direciona para a Rua Porto de Santa Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cândido Sales (BA), 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

______________________ 

Engenheiro Civil 

CREA/BA 051409350-1 

 



 

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS 

DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES-BA
Bancos Encargos Sociais

SINAPI - 09/2021 BA Não Desonerado

ORSE - 09/2021 Horista:  114,02%

Mensalista:  70,79%

B.D.I. 19,60%

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item Banco Código Descrição Und Quant.
Valor Unit

(R$)

Valor Unit com

BDI (R$)

Valor Total

(R$)
Peso (%)

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO BAIRRO

PRIMAVERA NA SEDE DO MUNICÍPIO
2.404.555,35 100,00 %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.187,71 0,05 %

 1.1 ORSE 51
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA,

INSTALADA - REF00051/ORSE
M2 2,88 344,82 412,40 1.187,71 0,05 %

2 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA 2.385.147,13      99,20 %

2.1 SINAPI 94273

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

M 4.766,76 44,53 53,26 253.877,64 10,56 %

2.2 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

AF_07/2016

M3 403,02 758,62 907,31 365.664,08 15,21 %

2.3 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 575,73 47,49 56,80 32.701,46 1,36 %

2.4 ORSE 12436

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A

PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA,

DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E

PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.

UN 60,00 373,66 446,90 26.814,00 1,12 %

2.5 SINAPI 101169

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO

E AREIA). AF_05/2020
M2 17.060,03 70,14 83,89 1.431.165,92 59,52 %

2.6 SINAPI 93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM

VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020
M3xKM 8.534,05 2,32 2,77 23.639,32 0,98 %

2.7 SINAPI 95879

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020
TxKM 147.391,98 1,06 1,27 187.187,81 7,78 %

2.8 SINAPI 93599

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TxKM 73.695,99 0,41 0,49 36.111,04 1,50 %

2.9 PRÓPRIA COMP 001

CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM

PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO ARMADO

20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL

M 98,00 238,77 285,57 27.985,86 1,16 %

 



 

3 SINALIZAÇÃO 6.583,68             0,27 %

3.1 ORSE 4249

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE

SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18

(60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-

CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMÃOS DE ESMALTE

E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UN 36,00 125,00 149,50 5.382,00 0,22 %

3.2 ORSE 2555
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO,

INSTALADA
UN 18,00 55,82 66,76 1.201,68 0,05 %

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 11.636,83           0,48 %

4.1 ORSE 6191
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE

ENTULHOS)
M2 22.817,31 0,43 0,51 11.636,83 0,48 %

ART: BA20210639493

Responsável Técnico

_______________________________________________________________

Título: Engenheiro Civil

CREA: Crea BA nº 051989434-0

 



SINAPI-BA: 09/2021

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. COEFICIENTE

COMP001 CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM

CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE MANUAL

M

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021

M3 0,06000 4,17

100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,07500 0,57

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 0,30000 5,13

97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2021

M2 0,86000 110,53

92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES

E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,00000 66,48

92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,08900 17,12

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,08000 34,77

Subtotal 238,77

BDI 0

Total Geral 238,77
OBSERVAÇÃO:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 60-01-02-889 (CONDER)

Responsável Técnico: _____________________________________________________________

TOTAL

128,52

434,64

17,09

16,62

69,54

Composição Auxiliar

7,56

192,31

PREÇO UNIT



1

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado X =

2

2.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

2.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

2.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

2.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

Comprimento linear (M) X
Largura da via 

(M)
=

Volume de áreia(M3) X
Distância da 

jazida (KM)
= Transporte da areia (M3 X KM)

2.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)

2.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural

DEMONSTRATIVO DE DE CÁLCULOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

PLACA DA OBRA

Altura (M) Comprimento(M) Placa de obra (M2)

RUA HORTÊNCIA

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)



2.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

2.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

2.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

3

3.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

3.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

3.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

3.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

Assentamento de meio-fio (M)

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

2.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM
X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X

RUA JASMIM

2.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

2.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)

Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Volume de 

paralelepípedos

(M3)



3.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

3.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

3.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

4

4.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

4.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

Volume de áreia(M3)

RUA ALFAZEMA

3.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

3.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

3.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural

3.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

X
Distância da 

jazida (KM)
= Transporte da areia (M3 X KM)

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X
Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

3.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)



4.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

4.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

4.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

4.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

4.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

5

4.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
Volume de áreia(M3) X

Distância da 

jazida (KM)
= Transporte da areia (M3 X KM)

4.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

4.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

4.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)

4.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

RUA DAS DÁLIAS



5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

5.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

5.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

5.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

5.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

5.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

5.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Transporte da areia (M3 X KM)

5.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

5.6 Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
Volume de áreia(M3) X Distância da 

jazida (KM)
=

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X
Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)

5.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

5.9 Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)



5.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

6

6.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

6.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

6.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

6.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

6.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

6.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

6.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

Transporte da areia (M3 X KM)

6.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

6.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
Volume de áreia(M3) X

Distância da 

jazida (KM)
=

RUA DOS CRAVOS

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X
Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)



6.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

6.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

7

7.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

7.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

7.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

7.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

7.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)
Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

7.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
Volume de áreia(M3) X

Distância da 

jazida (KM)
=

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X
Distância da 

jazida (KM)

RUA AZALÉIA

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

6.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)

7.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

Transporte da areia (M3 X KM)

7.7



7.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

7.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

8

8.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

8.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

8.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

8.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

Transporte da areia (M3 X KM)8.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
Volume de áreia(M3) X

Distância da 

jazida (KM)
=

7.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
=

RUA LARANJEIRA

8.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

7.9 Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)

Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)



8.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

8.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

8.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

9

9.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

9.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

9.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

9.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

8.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X
Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

8.9 Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)

8.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

RUA GIRASSOL

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)



9.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

9.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

9.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

10

10.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

10.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado

Extensão do 

passeio (M)
X X =

Volume do 

passeio (M3)

Largura do 

passeio (M)

Espessura do 

passeio (M)

9.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

RUA PORTO DE SANTA CRUZ

Comprimento linear do 

lado direito (M)

Comprimento 

linear do lado 

esquerdo (M)

Assentamento de meio-fio (M)

9.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

X
Distância da 

jazida (KM)
= Transporte da areia (M3 X KM)

9.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

X
Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

9.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
Volume de áreia(M3)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

9.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)



10.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada

Extensão do 

aterro do 

passeio (M)

X X =

Volume do 

aterro do  

passeio (M3)

10.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

10.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X X =

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

10.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

10.12 Limpeza de ruas 

Pavimentação 

em 

paralelepípedos 

(M2)

+ X =
Limpeza total 

(M2)

Responsável Técnico

Pavimentação em 

paralelepípedos (M2)

____________________________________________

10.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
Volume de áreia(M3) X

Distância da 

jazida (KM)
= Transporte da areia (M3 X KM)

10.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

Volume de 

paralelepípedos

(M3)

X

Peso 

especifico    

(T / M3)

Largura do 

aterro do 

passeio (M)

Espessura do 

aterro do 

passeio (M)

Rampas padrão para acesso de deficientes (UND.)

10.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
Comprimento linear (M) X

Largura da via 

(M)
=

10.10 Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= Placa de sinalização (UND.)

Placa de identificação de logradouros (UND.)

Extensão do 

passeio (M)

Largura do 

passeio (M)

X
Distância da 

jazida (KM)
=

Transporte de 

paralelepípedos 

(T X KM)

Peso 

especifico    

(T / M3)

Distância da 

jazida (KM)

10.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado

Quantidade de 

ruas (UND.)
X

Comprimento linear 

(M)
= Comprimento linear (M)



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
MNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

 

PLANILHA DE CALCULO DE ESCOAMENTO PLUVIAL SUPERFICIAL 

TRECHO 

COMP. 

RAMPA 

(m) 

ÁREA 

DREN. 

BACIA 

(Há) 

ÁREA 

DREN. 

ACUM. 

(Há) 

TEMPO 

CONC. 

(min) 

INTENS. 

CHUVA 

(mm/h) 

VAZÃO 

DREN. 

(l/s) 

CAPAC. 

ESCOAM. 

SUPERFI. 

(l/s) 

PERIODO DE RETORNO 5 ANOS 

COTAS DO TERRENO 

MONTANTE JUSANTE DECLIVE 

(m/m) 

RUA HORTÊNCIA 298,80 1,6126 1,6126 5,11 122,48 384,00 1612,00 524,00 538,00 0,0468 

RUA JASMIM 270,70 1,3436 2,9552 4,56 125,80 328,60 1696,00 523,00 537,00 0,0517 

RUA ALFAZEMA 248,50 1,2414 4,1976 4,38 126,90 306,30 1628,00 521,00 535,00 0,0482 

RUA DAS DÁLIAS 236,00 1,2341 5,4317 4,00 129,40 310,00 1748,00 520,00 533,00 0,0550 

RUA DOS CRAVOS 225,50 1,1565 6,5882 3,80 130,80 313,80 1792,00 518,00 531,00 0,0550 

RUA AZALEIA 266,60 1,2765 7,8647 4,36 127,10 315,40 1768,00 513,00 528,00 0,0562 

RUA LARANJEIRA 258,50 1,3489 9,2136 4,21 128,00 335,70 1796,00 510,00 525,00 0,0580 

RUA GIRASSOL 245,80 0,8161 10,0227 3,97 129,60 205,60 1842,00 508,00 523,00 0,0610 

RUA PORTO DE SANTA 

CRUZ 

422,10 12,8325 12,8325 7,32 111,30 1.388,00 1452,00 523,00 539,00 0,0379 

  

 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Jeová Mota Vieira 

Eng. Civil CREA/BA 051409350-1 

Obs.  

Está planilha consta também na pag. 15 do memorial descritivo, parte integrante do projeto, juntamente com a memoria de calculo das vias.  

 

 



 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA COMPOSIÇÃO COMP 001 

CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE 

CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE  20X40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE MANUAL 

UNIDADE: m 

1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021 

Escavação: 0,20 x 0,30 x 1,00m = 0,06m3 

 

2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Escavação: 0,20 x 0,30 x 1,00m = 0,06m3 

Empolamento: 25% 

Volume de material: 0,06 m3 x 1,25 = 0,075m3 

 

3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 

Largura: 0,30m 

Comprimento: 1,00m 

Área do lastro: 0,30m x 1,00m =0,30 m2 

 

4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 

Altura da forma: 0,43m + 0,43m = 0,86m 

Área de forma: 0,86 m x 1,00 m = 0,86m2 

 

5. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

Volume de Concreto: 0,20 x 0,40 x 1,00m = 0,08m2 



Taxa de aço média: 50 kg/m3 

Massa de Aço: 0,08 m3 x 50 kg/m3 = 4,00 kg 

 

 

6. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Volume de Concreto: 0,08 m3 + (0,30 m2 x 0,03m) = 0,089 m3 

 

 

7. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Volume de Concreto: 0,20 x 0,40 x 1,00m = 0,08m³ 

 

 

 

 

___________________________________ 

Responsável Técnico 



1

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado X =

2

2.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

2.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
595,95 X X = 50,06 M3

2.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

1,20 0,07

296,08 299,87 595,95 METROS LINEARES

6 UND.

2.091,74 M2

2.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM

251,01 X 2,40

2,40 X 15,00 =
9.036,36          

T X M3

2.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
298,82 X 7,00 =

X 30,00 =
18.072,72         

T X M3

251,01 X

MEMORIAL DE DE CÁLCULOS - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

PLACA DA OBRA

1,60 1,80 2,88 M2

RUA HORTÊNCIA

2.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
209,17 X 5,00 = 1.045,85 M3 X KM

2.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

2.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
595,95 X 1,20 X 0,10 = 71,52 M3



2.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

2.12 Limpeza de ruas 2091,74 + X = 2.806,88 M2

3

3.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

3.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
542,25 X X = 45,55 M3

3.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

3.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
270,677 X 7,00 =

3.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
1,00 X 7,00 =

3.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM

1,20 0,07

268,59 273,66 542,25 M

6 UND.

1894,74 M2

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
3.3 542,25 X 1,20 X 0,10 = 65,07 M3

RUA JASMIM

3.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
189,47 X 5,00 = 947,35 M3 X KM

595,95 1,20

2.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
1,00

2 UND.

X 7,00 = 7,00 M

Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
3.8

7,00 M

227,37 X 2,40 X 30,00 =
16.370,70        

T X M3

227,37 X 2,40 X 15,00 =
8.185,35          

T X M3



3.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

3.12 Limpeza de ruas 1894,74 + X = 2.545,44 M2

4

4.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

4.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
497,08 X X = 41,76 M3

RUA ALFAZEMA

4.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
149,11 X 5,00 = 745,55 M3 X KM

542,25 1,20

4.3

1,20 0,07

247,14 249,94 497,08 M

1491,12 M24.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
248,52 X 6,00 =

3.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2 UND.

4.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
= 6 UND.

59,65 M3

4.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM
178,94 X 2,40 X 30,00 =

12.883,68          

T X M3

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
497,08 X 1,20 X 0,10 =

4.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
178,94 X 2,40 X 15,00 =

6.441,84          

T X M3

4.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
1,00 X 7,00 = 7,00 M



4.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

4.12 Limpeza de ruas 1491,12 + X = 2.087,62 M2

5

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

5.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
472,49 X X = 39,69 M3

5.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

56,70 M3

5.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
198,24 X

5.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

5.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
235,997 X 7,00 =

5.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM
198,24 X 2,40 X 30,00 =

14.273,40          

T X M3

RUA DAS DÁLIAS

5.6
Transporte de áreia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
165,20 X 5,00 = 826,00 M3 X KM

5.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
472,49 X 1,20 X 0,10

1,20 0,07

234,86 237,63 472,49 M

6 UND.

1651,98 M2

=

497,08 1,20

4.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2 UND.

2,40 X 15,00 =
7.136,70          

T X M3

5.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
1,00 X 7,00 = 7,00 M



5.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

5.12 Limpeza de ruas 1651,98 + X = 2.218,97 M2

6

6.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

6.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
451,056 X X = 37,89 M3

6.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

6.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

451,06 M

6 UND.

1.578,68 M2

6.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2 UND.

6.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
225,526 X 7,00 =

0,10 = 54,13 M3

Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
189,44 X

189,44 X 2,40 X 30,00 =
13.639,80         

T X M3

6.8

1,20 0,07

RUA DOS CRAVOS

6.6
Transporte de aréia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
157,87 X 5,00 = 789,35 M3 X KM

472,49 1,20

6.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
451,056 X 1,20 X

223,863 227,193

2 UND.

2,40 X 15,00 =
6.819,90          

T X M3

6.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
1,00 X 7,00 = 7,00 M

6.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM



6.12 Limpeza de ruas 1.578,68 + X = 2.119,95 M2

7

7.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

7.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
522,11 X X = 43,86 M3

7.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

7.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

7.12 Limpeza de ruas 1.866,59 + X = 2.493,12 M2

8

7.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2 UND.

7.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
266,655 X 7,00 =

7.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
223,99 X 2,40 X

=
16.127,28          

T X M3

1,20 0,07

264,588 257,523 522,11 M

6 UND.

1866,59 M2

451,06 1,20

7.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM
223,99 X 2,40 X 30,00

RUA AZALÉIA

7.6
Transporte de áreia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
186,66 X 5,00 = 933,30 M3 X KM

7.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
522,11 X 1,20 X 0,10 = 62,65 M3

15,00 =
8.063,64          

T X M3

7.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
1,00 X 7,00 = 7,00 M

522,11 1,20

RUA LARANJEIRA



8.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

8.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
516,10 X X = 43,35 M3

8.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

8.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

8.12 Limpeza de ruas 1.809,58 + X = 2.428,90 M2

9

9.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ = 454,74 M

RUA GIRASSOL

207,621 247,116

8.6
Transporte de áreia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
180,96 X 5,00 = 904,80 M3 X KM

1,20 0,07

6 UND.

1.809,58 M28.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
258,511 X 7,00 =

8.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
516,10 X 1,20 X 0,10 = 61,93 M3

257,599 258,001 516,10 M

30,00 =
15.634,80         

T X M3

8.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
217,15 X 2,40 X 15,00 =

7.817,40          

T X M3

8.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM
217,15 X 2,40 X

8.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
1,00 X 7,00 = 7,00 M

516,10 1,20

8.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2 UND.



9.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
454,74 X X = 38,20 M3

9.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

9.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

9.12 Limpeza de ruas 1.720,90 + X = 2.266,59 M2

10

10.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões (100X15X13X30 cm), para 

vias urbanas

+ =

10.2
Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado 

in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado
745,95 X X = 62,66 M3

382,36 332,61 714,97 M

1,20 0,07

6 UND.

1,20 X 0,10 = 61,93 M3

9.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM
206,41 X 2,40 X 30,00 =

9.6
Transporte de áreia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
172,90 X 5,00 = 864,50 M3 X KM

9.3

1,20 0,07

9.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
245,843 X 7,00 = 1720,90 M2

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
454,74 X

14.861,40           

T X M3

9.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
206,41 X 2,40 X 15,00 =

7.430,70          

T X M3

9.9
Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
3,00 X 7,00 = 21,00 M

454,74 1,20

9.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2 UND.

RUA PORTO DE SANTA CRUZ



10.4
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck = 25 Mpa desempolada
=

10.11
Placa em chapa esmaltada para identificação de logradouros     

(20 x 35 cm)
=

10.12 Limpeza de ruas 2.954,70 + X = 3.849,84 M2

Responsável Técnico ____________________________________________

12 UND.

Confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo 

com cinta de concreto armado
3,00 X 7,00 = 28,00 M

10.10
Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em 

chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm)
= 4 UND.

2 UND.

10.5
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 

argamassa traço 1:3 (Cimento e Areia)
422,10 X 7,00 = 2954,70 M2

10.8
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT excedente a 30 KM
354,56 X 2,40 X 15,00 =

12.764,10          

T X M3

10.9

10.7
Transporte de paralelepípedos com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 KM
354,56 X 2,40 X 30,00 =

25.528,20          

T X M3

1.477,35 M3 X KM

10.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada
745,95 X 1,20 X 0,10 = 89,51 M3

745,95 1,20

10.6
Transporte de áreia com caminhão basculante de 10 m³, em via 

urbana em leito natural
295,47 X 5,00 =



CÂNDIDO SALES SEI_043.4125.2021.0014785-42 - RESUMO DAS QUANTIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DIVERSOS
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TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA,

INSTALADA - REF00051/ORSE M2 2,88 2,88

2
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NO BAIRRO

PRIMAVERA 

 2.1 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA

2.1.1

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 M 595,96 542,25 497,08 472,49 451,06 522,11 516,10 454,74 714,97 4.766,76

2.1.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO

ARMADO. AF_07/2016 M3 50,06 45,55 41,76 39,69 37,89 43,86 43,35 38,20 62,66 403,02

2.1.3

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-

ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_05/2016 M3 71,52 65,07 59,65 56,70 54,13 62,65 61,93 54,57 89,51 575,73

2.1.4

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A

PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES

FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR,

02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. UN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00 60,00



2.1.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 2.091,74 1.894,74 1.491,12 1.651,98 1.578,68 1.866,59 1.809,58 1.720,90 2.954,70 17.060,03

2.1.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10

M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

M3XKM). AF_07/2020 M3KM 1.045,85 947,35 745,55 826,00 789,35 933,30 904,80 864,50 1.477,35 8.534,05

2.1.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TxKM 18.072,72 16.370,70 12.883,68 14.273,40 13.639,80 16.127,28 15.634,80 14.861,40 25.528,20 147.391,98

2.1.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020 TxKM 9.036,36 8.185,35 6.441,84 7.136,70 6.819,90 8.063,64 7.817,40 7.430,70 12.764,10 73.695,99

2.1.9

CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

EM PARALELEPÍPEDO COM CINTA DE CONCRETO

ARMADO 20MPA, DIMENSÕES DE 20X40 CM,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

MANUAL M 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 21,00 28,00 98,00

 2.2 SINALIZAÇÃO

2.2.1

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA

DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Nº 18 (60X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-

CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02

DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA

REFLETIVA, AUTO-ADESIVA UN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 36,00

2.2.2
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA

IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS UN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 18,00

 2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS

2.3.1
LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE

ENTULHOS) M2 2.806,88 2.545,44 2.087,62 2.218,97 2.119,95 2.493,12 2.428,90 2.266,59 3.849,84 22.817,31

Responsável Técnico

__________________________________________________________



AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,77% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 19,60% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 19,60%

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

Crea:

ART:

Quadro de Composição do BDI 1

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

(1-CP-ISS)

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 CIVALERG

OBJETO

Pavimentação de vias em paralelepípedos

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

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o 

município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

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

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 

adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo 

para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de 

vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Crea BA 051989434-0

BA20210639493

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
40,00%

Responsável Técnico Responsável Tomador

Christopher Silva Santos Frederico Vasconcellos Correia

Engenheiro Civil Presidente da CIVALERG

Cândido Sales/Bahia terça feira, 23 de novembro de 2021

Local

Grau de Sigilo

#PUBLICO



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO

CIVALERG

PERÍDO

EXECUÇÃO

VALOR (R$)

EXECUÇÃO

VALOR (R$)

EXECUÇÃO

VALOR (R$)

EXECUÇÃO

VALOR (R$)

R$

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL %

CREA-BA: Crea BA nº 051989434-0                                     SOMA TOTAL R$ 2.404.555,35

ART: BA20210639493 % 100,00%19,89% 100,00%39,73% 59,57% 79,40% 89,54%

478.217,14 477.029,43 251.468,27

19,89%

478.217,14 955.246,57 2.404.555,351.432.276,00 1.909.305,43 2.153.087,08

19,84% 10,46%

477.029,43 477.029,43 243.781,65

19,84% 19,84% 10,14%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 11.636,82 0,48%
11.636,82

100%

3 SINALIZAÇÃO 6.583,68 0,27%
1.316,74

80% 20%

5.266,94

2 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA 2.385.147,14 99,20%
477.029,43 477.029,43 238.514,71

20% 20% 20% 20% 10% 10%

477.029,43 477.029,43 238.514,71

100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.187,71 0,05%
1.187,71

100%

RESPONSÁVEL TÉCNICO____________________________________                  SOMA PARCIAL

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS SERVIÇOS
1º MÊS 2º MÊS 6º MÊS VALOR TOTAL 

(R$)
%

3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

OBRA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DE CÂNDIDO SALES 2.404.555,35

Página 1 de 1



















































































SEDE:Rua João Pessoa, 446, Centro Empresarial MAC, salas 104 e 105, Centro, Vitória 

da Conquista - Ba 
 

 

 

 

 

 
PLANO DE TRABALHO 

 

1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1 – Órgão / Entidade Proponente: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO 

1.2 - CNPJ: 
18.694.089/0001-07 

 
1.3 – Endereço: 

RUA JOÃO PESSOA, 446 – CENTRO EMPRESARIAL MAC – SALA 104 E 105 

1.4 - Cidade: 

VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 

 

1.5- UF: 

 

BA 

1.6 - CEP: 

 

45.000-495 

1.7 - DDD / Telefone: 

 

77 – 9925-6622 

1.8 - Esfera Administrativa: 
 

MUNICIPAL 

1.9 - Banco: 

 

1.10 - Agência: 

 
1.11 – Conta-Corrente: 

 

1.12 - Praça de pagamento: 

 

1.13 - Nome do Responsável: 

FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA 

1.14 - CPF 

108.064.347-83 

1.15 - Carteira de Identidade: 

207603382 SSP/BA 

1.16 - Cargo: 

PRESIDENTE 

1.17 - Função: 

AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

1.18 - Matrícula: 

 

1.19 – Endereço: 

RUA RUI BARBOSA, 863 – CENTRO – LICINIO DE ALMEIDA - BAHIA 

1.20 - CEP: 

46.330-000 
INSTRUÇÕES: 1.1 - Nome da entidade pública interessada na celebração de convênio com a CONDER, para consecução de objeto de 
interesse comum, por colaboração recíproca. / 1.2 - Número de inscrição do órgão/entidade proponente no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica. / 1.3 - Endereço completo do órgão/entidade proponente (rua, número, bairro ou distrito, etc.). / 1.4 - Nome da cidade 
onde esteja situado o órgão/entidade proponente. / 1.5 - Sigla da unidade da Federação a qual pertença a cidade indicada. / 1.6 - 
Código do Endereçamento Postal da cidade mencionada (CEP). / 1.7 - Código de DDD e número do telefone do órgão/entidade 
proponente. / 1.8 - Esfera administrativa (federal, estadual, municipal, privada) a qual pertença o órgão/entidade proponente. / 1.9 - 
Código do banco ao qual esteja vinculada a conta-corrente específica para o convênio. / 1.10 - Código da agência bancária à qual 
esteja vinculada a conta-corrente específica para o convênio. / 1.11 – Número da conta-corrente do órgão/entidade proponente 
específica para o convênio. / 1.12 - Nome da cidade onde se localiza a agência. / 1.13 - Nome do responsável pelo órgão/entidade 
proponente. / 1.14 - Número da inscrição do responsável pelo órgão/entidade proponente, no Cadastro de Pessoas Físicas. / 1.15 - 
Número da carteira de identidade do responsável pelo órgão/entidade proponente. / 1.16 - Cargo do responsável pelo órgão/entidade 
proponente. / 1.17 - Função do responsável pelo órgão/entidade proponente. / 1.18 - Número da matrícula funcional do responsável 
pelo órgão/entidade proponente. / 1.19 - Endereço completo do responsável pelo órgão/entidade proponente (rua, número, bairro, etc.). 
/ 1.20 - Código do Endereçamento Postal do domicílio do responsável pelo órgão/entidade proponente (CEP). 

 2 - OUTRO PARTÍCIPE 

2.1 – Nome: 

 

2.2 - CNPJ/CPF: 

 
2.3 - Esfera Administrativa: 

 

2.4 – Endereço: 
 

2.5 - CEP: 

 

INSTRUÇÕES: 2.1 - Nome do órgão ou entidade. / 2.2 - Número de inscrição do órgão, entidade ou profissional. / 2.3 - Esfera 
administrativa a qual pertença o interveniente ou executor. / 2.4 - Endereço completo do interveniente ou executor, rua, número, bairro, 
cidade, UF. / 2.5 - Código do Endereçamento Postal do interveniente ou executor (CEP). / Observações: 1 - Nome de outros órgãos ou 
entidade, que participarão do convênio como executor ou interveniente. / 2 - Se o campo for insuficiente para identificar outros 
partícipes o proponente poderá relacioná-los em documento a parte, do qual constarão os dados acima. 

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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3.1 – Nome 

 

JEOVÁ MOTA VIEIRA 

3.2 - Título profissional 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

3.3 - Número de registro profissional 

 

CREA/BA - 0514093501 

INSTRUÇÕES: 3.1 - Nome do responsável técnico pelo projeto. / 3.2 – Título profissional do responsável técnico pelo projeto. / 3.3 - 
Número de registro profissional do responsável técnico pelo projeto (CREA). 

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

 
4.1 – Título do Projeto: 

 

PAVIMENTAÇÃO E, PARALELEPÍPEDO NAS VIAS: RUA 

HORTÊNCIA, RUA JASMIM, RUA ALFAZEMA, RUA DAS 

DÁLIAS, RUA DOS GRAVOS, RUA AZALÉIA, RUA LARANJEIRA, 

RUA GIRASSOL E RUA PORTO DE SANTA CRUZ NO 

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES - BA. 

4.2 - Período de Execução: 

 

 
Início 

 

Após publ. 

D.O.E. 

Término 

 

06 meses após 
publ. D.O.E. 

4.3 – Identificação do Objeto: 
 
PAVIMENTAÇÃO E, PARALELEPÍPEDO NAS VIAS: RUA HORTÊNCIA, RUA JASMIM, RUA ALFAZEMA, 
RUA DAS DÁLIAS, RUA DOS GRAVOS, RUA AZALÉIA, RUA LARANJEIRA, RUA GIRASSOL E RUA 
PORTO DE SANTA CRUZ TOTALIZANDO 17.059,22 M² NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES - BA. 

4.4 – Justificativa da Proposição (descrição): 

O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES É IMPORTANTE E ESTRATÉGICO PARA A BAHIA POIS É O 

PORTAL DO SUDOESTE BAIANO COM CARACTERÍSTICA AGRADÁVEL, ACOLHEDORA E 

PRÓSPERA. PORÉM A INFRAESTRUTURA URBANA (VIAS) PRECISA DE AVANÇOS. MUITAS 

LOCALIDADES SE ENCONTRAM SEM CALÇAMENTO E EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS, ONDE AS 

FORTES CHUVAS E TRÁFEGO INTENSO DE VEÍCULOS CRIAAM BURACOS E LAMAÇAL CAUSANDO 

DESCONFORTO E PREJUÍZO AOS USUÁRIOS, A INTERVENÇÃO PROPOSTA VISA MELHORAR A 

SITUAÇÃO CAÓTICA QUE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E VISITANTES VEM ENFRENTANDO, BEM 

COMO DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL E TAMBÉM CONTRIBUIRÁ 

COM O COMBATE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS LIGADAS AO SISTEMA RESPIRATÓRIO QUE 

ATINGE DIRETAMENTE CASOS DE (CORONA VIRUS) COVID-19. 

4.5 – Indicativo da adequação do pleito às diretrizes do Plano Diretor Urbano ou de Plano Setorial, se 

houver (ex.: plano de zoneamento, plano viário, plano de transporte, etc.) 

4.6 – População beneficiada: 8 MIL HABITANTES DIRETAMENTE E 26.760 HABITANTES A 30.241 

HABITANTES INDIRETAMENTE. 

4.7 – Síntese do custo do Projeto: R$ 2.404.555,35 

NATUREZA DA DESPESA VALOR 

Código Especificação Concedente 

(R$) 

Proponente 

(R$) 

Total 

(R$) 4.4.40.42 Despesa de Capital R$ 2.404.555,35  R$ 2.404.555,35 

 Investimentos    

Total (R$) R$ 2.404.555,35  R$ 2.404.555,35 
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INSTRUÇÕES: 4.1 - Título do projeto, obra ou serviço a ser executado. / 4.2 - Datas de início e término da execução. / 4.3 - Descrição 
do produto final do projeto, da obra ou serviço realizado. O objeto deve ser identificado com o máximo de seus elementos 
característicos com a descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do que se pretende realizar ou obter. / 4.4 – Razões que justifiquem 
a celebração do convênio, indicando os problemas a serem solucionados, os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados, a 
localização geográfica atendida e a prioridade da obra no contexto do espaço urbano, bem como os resultados a serem obtidos com a 
realização do projeto, além da descrição do produto final do projeto, identificando o(s) objeto(s) proposto(s) clara e precisamente e os 
limites e confrontações dos locais onde serão executadas as obras, bem como a área (m²) e/ou o comprimento (m) de cada elemento 
da intervenção e sua relevância / 4.5 – Justificativa da proposta do pleito à luz das diretrizes do Plano Diretor Urbano ou Plano Setorial. 
/ 4.6 – Número de pessoas a serem beneficiadas com obra, por localidade. / 4.7 - Código referente natureza de cada despesa. TOTAL 
- Valor por elemento de despesa.  / CONCEDENTE - Valor do recurso orçamentário a ser transferido pela CONDER / PROPONENTE - 
Valor do recurso orçamentário a ser aplicado pelo proponente. / TOTAL GERAL - Somatório dos valores, por coluna: Concedente e 
Proponente, e o montante global de recursos alocados ao Convênio, resultante da soma das parcelas de recursos das partes 
convenentes. 

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA E / OU FASE) 

METAS 

ETAPA ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FÍSICO 

(%) 

DURAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,05 MÊS 01 MÊS 01 

2.0 PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA 99,20 MÊS 01 MÊS 06 

3.0 SINALIZAÇÃO 0,27 MÊS 05 MÊS 06 

4.0 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E 

FINAIS 

0,48 MÊS 06 MÊS 06 

INSTRUÇÕES: 5 - METAS - Os elementos que compõem o conjunto da intervenção (Pavimentação da Rua A, Pavimentação da Rua 
B, etc.). / ETAPA E/OU FASE - Cada uma das ações em que se divide a execução de uma meta, numerando-a seqüencialmente / 
ESPECIFICAÇÃO - Os elementos característicos da meta, etapa e/ou fase. / INDICADOR FÍSICO - Unidade e a quantidade dos 
produtos de cada serviço especificado. / UNIDADE - Unidade de medida que caracteriza os materiais e serviços a serem fornecidos 
ou executados. / QUANTIDADE - Quantidade prevista para cada material a serem fornecidos ou executados. / DURAÇÃO - Tempo 
previsto para a implementação de cada meta, etapa ou fase. Esses prazos devem ser coerentes com os prazos apresentados no 
Cronograma Físico Financeiro e deverão ser utilizados como parâmetros para a definição das parcelas de liberação dos recursos e do 
correspondente Cronograma de Desembolso. / INÍCIO - Data referente ao início de execução da meta, etapa e/ou fase. / TÉRMINO - 
Data referente ao término da execução da meta, etapa e /ou fase. 

6 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

NATUREZA DA DESPESA 

 
TOTAL CONCEDENTE PROPONENTE 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

 Despesas Correntes    

 Despesas de Capital R$ 2.404.555,35 R$ 2.404.555,35  

 Obras e Instalações    

 Equipamentos E Material 

Permanente 

   

TOTAL GERAL 
R$ 2.404.555,35 R$ 2.404.555,35 

 

INSTRUÇÕES: 6 - NATUREZA DA DESPESA - Classificação econômica, modalidade de aplicação e ao elemento de despesa 
correspondente à programação dos recursos orçamentários.  / CÓDIGO - Código referente a cada natureza de despesa, separando 
por linha, a parte do Concedente e da Contrapartida do proponente, se houver. / ESPECIFICAÇÃO - Descrição correspondente a cada 
código acima referido. Ex. Transferências a Estados/Custeio – Material de consumo, Transferências a municípios/investimentos – 
obras e instalações. / TOTAL - Valor por elemento de despesa.  / TOTAL - Valor por elemento de despesa.  / CONCEDENTE - Valor do 
recurso orçamentário a ser transferido pela CONDER / PROPONENTE - Valor do recurso orçamentário a ser aplicado pelo proponente. 
/ TOTAL GERAL - Somatório dos valores, por coluna: Concedente e Proponente, e o montante global de recursos alocados ao 
Convênio, resultante da soma das parcelas de recursos das partes convenentes. 

7 –CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO-FINANCEIRO 

CONCEDENTE 

Meta Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 
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 Valor (R$) - - R$ 1.432.276,00 - - R$ 972.279,35 

Meta Fase 7 Fase 8 Fase 9 Fase 10 Fase 11 Fase 12 

 Valor (R$) - - -    

PROPONENTE 

Meta Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

 Valor (R$)       

Meta Fase 7 Fase 8 Fase 9 Fase 10 Fase 11 Fase 12 

 Valor (R$)       

INSTRUÇÕES: 7 - Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas por fases, identificando para cada 
fase o valor a ser aplicado. 

8 – DADOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO 

8.1 - População Urbana 

19.263 

8.2 - População Rural 

8.655 

8.3 - População Total 

27.918 HAB 

8.4 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

0,601 

8.5 – Produto Interno Bruto (PIB) 

94.022 MIL REAIS 

8 6 - Outros programas, projetos ou fontes de recursos da União (relativos ao desenvolvimento urbano, habitação e 

infraestrutura), que o Município esteja participando  

8.7 - Data de aprovação do Plano Diretor Urbano ou Plano Específico Setorial (zoneamento, viário, de transporte, 

etc., se houver) 

8.8 - Percentual de infraestrutura na área urbana da proposta de intervenção (cidade, vila, povoado) em 

relação aos seguintes elementos: 

a) Drenagem Urbana: 0% 

b) Pavimentação: 35% 

c) Energia Elétrica: 99% 

d) Iluminação Pública: 97% 

e) Abastecimento e Água: 93% 

f) Esgotamento Sanitário: 11% 

g) Resíduos Sólidos:0% 

INSTRUÇÕES: 8.1 – Número de habitantes residentes na área urbana, segundo o IBGE e especificando o censo. / 8.2 – Número de 

habitantes residentes na área rural, segundo o IBGE e especificando o censo. 8.3 – Somatória dos números de habitantes residentes 

nas áreas urbana e rural. 8.4 – Índice numérico relativo ao desenvolvimento humano. / 8.5 – Produto Interno Bruto do Município. / 8.6 - 

Programas e/ou projetos, relativos ao desenvolvimento urbano, habitação e infra-estrutura, que beneficie o Município. / 8.7 - Data de 

aprovação do Plano Diretor Urbano ou Plano Específico Setorial. 8.8 – Percentual, que registra a intensidade de infraestrutura urbana 

da proposta de intervenção. 

OBSERVAÇÃO: Sugere-se como principais fontes de informações: Órgãos e entidades oficiais da Prefeitura, Superintendência de 
Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Plano das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), etc. 

9 – DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Companhia de Desenvolvimento Urbano do 

Estado da Bahia - CONDER, para os efeitos e sob penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência 

com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou Estadual, que impeça a transferência de 

recursos de dotações consignadas nos orçamentos da União e do Estado na forma deste Plano de Trabalho. 

Local e Data: 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA 

24/11/2021 

Proponente: 
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FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA 

10 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 

Aprovado: 

 

Local e Data: 

 

Concedente: 
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ANEXO II 

TERMO DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA 

Nº......../ ... , QUE FAZEM ENTRE SI O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO GAVIÃO E A 

EMPRESA ................................... 

 

 
O MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO, ESTADO DA BAHIA, através da Prefeitura Municipal de Dom 
Basílio, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.673.314/0001-05, situada a 
Rua Manoel Araújo, 01, centro, Dom Basílio/BA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. 
Roberval de Cássia Meira, portador  do RG   , inscrito no CPF sob o  nº n   , 
doravante  denominado  simplesmente  CONTRATANTE,  e a empresa    , com sede 
no(a)  , nº       – _º  andar –  ,  na cidade de  , Estado de   , 
inscrita  no  CNPJ/MF   nº  representada   neste   ato pelo(a)  seu(sua)   (cargo)          ,  Sr.(ª) 
  , portador(a) da Cédula de Identidade RG nº  , expedida por     /       e CPF/MF nº 
      .     .      -    ,      .      .      /      -    , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo   em 
vista o que consta no Processo nº 004/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 
2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 001/2022, 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de Empresa especializada em serviços 

técnicos de Engenharia para PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS 

DO BAIRRO PRIMAVERA – SEDE –MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES/BA, CONFORME 

CONVÊNIO FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO 

DA BAHIA – CONDER, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e 

demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame 

que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços e 

seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, 

com início na data de .........../......../........e encerramento em.........../........./........... 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, em razão de o objeto estar contemplado 
na meta XXXX, do Programa XXXXX, do Plano Plurianual YYYY, conforme art. 57, I da Lei de 
Licitações. 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 12 meses (doze meses) e será iniciada em até 30(trinta) 

dias a contar da assinatura deste instrumento, cujas etapas observarão o cronograma fixado no 

Projeto Básico. 

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
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autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos 

autos do processo administrativo. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor total da contratação é de R$.......... (. ) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20. , na classificação abaixo: 

 

ÓRGÃO: 01.01.00 - CONSÓRCIO PÚBLICO CIVALERG UNIDADE: 01.01.01 - 

CONSORCIADA E PARTICIPATIVA 

2001.1545100051.005 - PARTICIPAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E RUAS. 

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram- 

se definidos no Projeto Básico. 

 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Projeto Básico, anexo do Edital. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA –MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital. 

 
9. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
 

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações 

estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da contratada. 

 
10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS 

ALTERAÇÕES 
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10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 

bem como do ANEXO X da INSEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber. 

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 

planilha orçamentária. 

10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 

diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 

licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 

10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

global. 

10.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação 

de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual 

aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 

13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

10.5. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade exclusiva 

sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

10.6. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as 

obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto 

Básico, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento 

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo do 

Instrumento Convocatório. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– RESCISÃO 
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14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no 

Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório; 

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em 

relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da 

contratante. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – 

e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Vitória da Conquista/BA. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes. 

 

Vitória da Conquista/BA, .......... de.......................................... de 20..... 
 

 
 

Responsável legal da CONTRATANTE 
 

 
Responsável legal da CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III – Modelo de Proposta 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 

Processo n°    
 

Proposta que faz a empresa (................nome da empresa..................................) inscrita no 
CNPJ (MF) n° ( .......................nº cnpj.................................) e inscrição estadual n° 
(.......................................), estabelecida no(a) (...........endereço completo ............), para o atendimento 

do objeto, conforme estabelecido na Tomada de Preços n° (xx )/20 , que totaliza o valor mensal 
estimado de R$ .....x,xx......(.valor por extenso) e global estimado de R$ .....x,xx .... (.valor por extenso), 
estando discriminados nas planilhas anexas. 

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: (Não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data de sua apresentação) 

 
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO 

 

NOME DO BANCO: 
CÓDIGO DA AGÊNCIA: 
NÚMERO DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

NOME: 

PROFISSÃO: 

CPF: 

N° CARTEIRA DE IDENTIDADE:  ÓRGÃO EXPEDIDOR:      
CARTEIRA PROFISSIONAL EXPEDIDA PELO CREA; 
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO: 

 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: 

CARGO/FUNÇÃO NA EMPRESA: (se for procurador deverá apresentar o instrumento 
de procuração com poder para tal fim) PROFISSÃO: 

CPF: 

N° CARTEIRA DE IDENTIDADE:  ÓRGÃO EXPEDIDOR:          
ESTADO CIVIL: 
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO: 

 
DECLARO, para os devidos fins, que, nos preços ofertados, nas planilhas anexas a esta 

proposta, estão incluídas as despesas com tributos, mão-de-obra, alimentação, transporte de pessoal, 
utilização de equipamentos e ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução dos 
serviços objeto da licitação, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de 

seguro e outras despesas de quaisquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do 
objeto 

 

 
Local e data 

 

 
 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DE IMÓVEL 
 
 

 

  (nome  da  empresa)  ,  CNPJ  nº  ,  sediada 
  (endereço)  , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, e para 
os fins do Tomada de Preços nº 
expressamente que: 

    / , processo nº   . / - , DECLARA 

 

 

Vistoriou o imóvel situado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (endereço completo), onde será 
realizada a obra objeto da Tomada de Preços nº XX/2022, cujo objeto é a contratação de 
Empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA – SEDE –MUNICÍPIO 
DE CÂNDIDO SALES/BA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, não podendo em 
hipótese alguma alegar desconhecimento das peculiaridades porventura existentes, para 
efeitos de orçamento e elaboração de planilhas. 

 

 
Local,  de  de  . 

 
 

 
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 
 
 
 
 

 

Visto do Representante do CIVALERG 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA DE IMÓVEL 
 

 

  (nome  da  empresa)  ,  CNPJ  nº  ,  sediada 
  (endereço)  , por intermédio de seu representante legal infra-assinado, e 
para 
os fins do Tomada de Preços nº 
expressamente que: 

    / , processo nº   . / - , DECLARA 

Tem pleno conhecimento das condições do local, situado na XXXXXXXXXXXXXX, onde será 
realizada a obra objeto da Tomada de Preços nº XX/2022, cujo objeto é contratação de 
Empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO PRIMAVERA – SEDE –MUNICÍPIO 
DE CÂNDIDO SALES/BA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, não podendo em 
hipótese alguma alegar desconhecimento das peculiaridades porventura existentes, para 
efeitos de orçamento e elaboração de planilha, bem como para a execução do contrato e 
cumprimento das obrigações decorrentes. 

 
 
 
 

Local,  de  de  . 
 
 
 
 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO VI 

 
 
 

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DO MENOR 
 
 
 
 
 
 

 

   ,inscrita(o)      no      CNPJ      sob       o       nº nº 

 , declara, para o fim de cumprimento da exigência prevista no art. 

27, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis)em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com o que 

satisfaz, plenamente, ao prescrito no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 
 
 

  ,  de  de 2   
 
 

 

Assinatura e Nome 

(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, 

complementarmente indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / ....... ) 
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ANEXO VII 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHOS 

FORÇADOS 

 
 
 
 
 
 
 

  ,inscrita(o) no CNPJ sob o  nº nº  , 

declara, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal. 

 
 
 

  ,  de  de 2   
 
 
 

Assinatura e Nome 

(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente 
indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / ........) 
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ANEXO VIII 

 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS 

DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

 

  ,inscrita(o) no CNPJ sob o  nº nº  , 

declara, sob as penas da lei, principalmente as previstas na lei 8.666/93, especialmente em face do 

quanto disposto neste edital, o pleno conhecimento e atendimento a todas as exigências de habilitação 

constantes do edital de Tomada de Preços nº XXXX/2022, cientes das sanções factíveis de serem 

aplicadas. 

 
 
 

  ,  de  de 2   
 
 
 

Assinatura e Nome 

(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente 
indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / ....... ) 
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ANEXO IX 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), Doravante denominado Licitante para 

fins do disposto no Edital de Tomada de Preços nº XXXX/2022, declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº XXXX/2022 foi 

elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da Tomada de Preços nº XXXX/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de 

Preços nº XXXX/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da Tomada de Preço n° 03/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº XXXX/2022 quanto a participar 

ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Tomada de Preços nº 

XXXX/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº XXXX/2022 antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 

XXXX/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do CIVALERG antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

  ,  de  de 2   
 
 
 

Assinatura e Nome 

(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente 
indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / ........) 
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ANEXO X 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

 

  ,inscrita(o) no CNPJ sob o  nº nº  , 

declara, sob pena da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente Processo Licitatório (Tomada de Preços nº XXXX/2022), bem como estar ciente da 

obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências posteriores. 

 
 
 

  ,  de  de 2   
 
 
 

Assinatura e Nome 

(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente 
indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / ....... ) 
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ANEXO XI 

 

 
DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 
 
 
 
 
 

 

  ,inscrita(o) no CNPJ sob o  nº nº  , 

declara,  sob  as  penas  da  lei,  que  a  empresa  ,  inscrita  no  CNPJ   no 

  , cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa 

de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao 

seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no 

Decreto nº 6.204, de 05.09.2007), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada 

na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor 

Individual – MEI, nos termos da lei. 

 
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a 

regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de 

regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.. 

 
 
 

  ,  de  de 2   
 
 
 

Assinatura e Nome 

(no caso de se tratar de representante legal do(a) requerente, complementarmente 
indicar:  Por Procuração / Sócio Gerente / Sócio / ........) 




