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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 001/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OTHON
CACHOEIRA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
ITAPEBI/BA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº
1070465-67/2020.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
1. PREÂMBULO
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI, Estado Bahia, através da Comissão Permanente de
Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que reexpedirá a licitação na modalidade de
Tomada de Preços, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade a seleção da melhor proposta
visando a execução, sob regime de empreitada por preço global, da obra indicada no item 3 do presente
Edital, estando designado o dia 16 de novembro de 2021, às 09:00 horas, para recebimento dos
envelopes contendo documentação e proposta de preços, em reunião a ter lugar na sede desta Prefeitura,
situada à Av. Othon Cachoeira Costa, nº 204, Cidade Alta, nesta Cidade.
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. A presente licitação será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações
introduzidas pela Lei nº 8.883/94 e Lei nº 9.648/98.
3. OBJETO
3.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia civil, para EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OTHON
CACHOEIRA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEBI/BA, REFERENTE AO CONTRATO DE
REPASSE nº 1070465-67/2020, sob o regime de empreitada de menor preço por lote, respeitando o Projeto
Básico, Quantitativos, especificações complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela
Administração e partes integrantes deste Edital.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E VISITA TÉCNICA
4.1. Poderão participar da presente licitação todos os interessados devidamente inscritos junto ao
cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Itapebi, bem como os interessados NÃO
CADASTRADOS, que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento (inscrição) até o
3º dia anterior a data prevista para julgamento da licitação, nos termos dos parágrafos 2º e 9º do art. 22
da Lei nº 8.666/93 e nas condições previstas neste Edital.
4.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem em
uma ou mais das situações a seguir:
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
b) Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de Itapebi;
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
d) Reunidos sob forma de consórcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;
f) Autor do memorial descritivo ou executivo, pessoa física ou jurídica;
g) Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsável pela elaboração do memorial descritivo ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado.
4.3. Os interessados em participar da licitação deverão comparecer ao local onde serão realizados os
serviços, através de seu respectivo RESPONSÁVEL TÉCNICO, para conhecimento de todas as
informações e condições locais para o cumprimento das obrigações, nos termos do inc. III do art. 30 da Lei
Federal 8.666/93.
4.4. A visita técnica será facultada aos Licitantes que optarem pela não realização, porém os mesmos
deverão apresentar DECLARAÇÃO emitida pelo Responsável Técnico da Empresa, de PLENO
CONHECIMENTO DO LOCAL, CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DO OBJETO.
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4.5. A visita técnica poderá ser agendada pelo telefone (73) 99918 - 6214 das 08h00 às 12h00, a ser
realizada na Sede do Município de Itapebi.
4.6. Os interessados realizarão a visita técnica, acompanhados pelo servidor/funcionário designado pelo
Secretário de Obras do Município, ou pelo próprio Secretário, em dias e horários de expediente na
Prefeitura Municipal de Itapebi, no período de 05/11 a 09/11/2021.
4.7. Após a realização da visita, o Responsável Técnico do Município expedirá o Termo de Visita Técnica,
em duas vias, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital, sendo que uma será entregue ao
Responsável Técnico da empresa e a outra juntada aos autos do processo licitatório, de forma que o
licitante precisará juntar o referido Termo, no Envelope A – Habilitação.
4.8. A visita e inspeção prévia do local e cercanias têm por finalidade permitir que o licitante, obtenha para
sua utilização e exclusiva responsabilidade, toda informação necessária à elaboração da proposta, tais
como: as condições locais; quantidade e natureza dos trabalhos; materiais e equipamentos necessários à
execução da mesma; formas e condições de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos
associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade do licitante.
4.9. Não será admitida posterior modificação nos preços, prazos ou condições da proposta, sob alegação
de insuficiência de dados e/ou informações sobre os serviços ou condições do local.
4.10. Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condições
gerais e particulares do objeto da licitação e do local onde serão executadas as obras e/ou serviços, não
podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta
e do integral cumprimento do contrato.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO
5.1. O prazo para execução dos serviços objeto do presente Edital é de até 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da data de emissão a “Ordem de Serviço” expedida por esta Prefeitura.
5.2. Este prazo pode ser prorrogado, a critério da Administração, mantidos todos os direitos, obrigações e
responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, § 1º, da Lei Federal
nº 8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo.
6. CREDENCIAMENTO
6.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no
processo licitatório.
6.2. O credenciamento de sócio far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores, devendo este identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente.
6.3. O credenciamento de mandatários far-se-á mediante apresentação de procuração por instrumento
público ou particular, com firma reconhecida, que comprove sua capacidade de representar, para em seu
nome praticar todos os atos necessários em todas as etapas desta licitação, devendo este identificar-se
exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.
6.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das licitantes, desde
que devidamente credenciados.
6.5. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (um) licitante.
7. FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
7.1. Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS devidamente
ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) envelopes distintos e lacrados,
os quais deverão conter na parte frontal:
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
Razão Social e Endereço do licitante;
Objeto;
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE A – HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
Razão Social e Endereço do licitante;
Objeto;
Identificação dos Envelopes:
- ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇOS
7.2. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na inabilitação ou desclassificação do licitante.
7.3. Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação será concedido prazo para apresentação ou
complementação dos documentos exigidos para a Habilitação.
7.4. Os documentos exigidos somente poderão ser apresentados em original; através de publicações em
órgão de imprensa oficial; por cópia autenticada por cartório; ou pelos membros da comissão, sendo que,
neste caso, os licitantes deverão comparecer até 01 (uma) hora antes da abertura dos envelopes, para
devida autenticação, munidos dos originais.
7.5. Os documentos extraídos via Internet somente serão considerados válidos após a confirmação da
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
7.6. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não
ultrapassem a 30 (trinta) dias da data final para a entrega dos envelopes.
8. ENVELOPE A – HABILITAÇÃO
8.1. Os elementos do ENVELOPE A deverão, preferencialmente, apresentar índices relacionando todos os
documentos e as folhas em que se encontram devem ser numeradas e rubricadas, conforme relação a
seguir, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes e conterá no seu interior,
obrigatoriamente, cópias autenticadas dos seguintes documentos:
8.1.1. Para comprovação da habilitação jurídica (Art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93):
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e atualizado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
8.1.2. Para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista (Art.29 da Lei Federal nº 8666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos perante a Fazenda Federal, relativa a Tributos Federais, Dívida
Ativa da União, incluindo as Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (INSS);
c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
d) Certidão Negativa de Débitos perante as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da
empresa;
e) Alvará de Funcionamento, emitido pelo Órgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da empresa;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida através do portal do Tribunal Superior do Trabalho,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de
1° de maio de 1943.
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8.1.3. Para comprovação da qualificação técnica (Art.30 da Lei Federal nº 8666/93):
a) Certidão de Registro e Quitação da empresa e dos seus responsáveis técnicos para com o Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/BA ou CREA do local da sua sede, contendo,
neste último caso, o visto do CREA/BA nos termos da legislação em vigor, contendo dados cadastrais atuais
ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo;
a.1.0.) Em se tratando de empresa não registrada no CREA/BA deverá apresentar o registro do CREA do
Estado de Origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/BA antes da
assinatura do Contrato;
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através de atestado (s) de capacidade técnica, expedido (s)
por quaisquer pessoas jurídicas de Direito Público ou de Direito Privado, em nome da empresa ou em nome
dos seus responsáveis técnicos;
c) Declaração indicando o responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o
objeto, contendo nome, CPF e número do registro no CREA/CAU, constando a assinatura com
reconhecimento de firma em cartório do mesmo autorizando sua inclusão na equipe técnica;
d) O profissional indicado como responsável técnico, deverá obrigatoriamente, comprovar a condição de
vínculo com a empresa licitante por meio das opções abaixo:
d.1) Apresentação da Carteira de Trabalho com as anotações atualizadas, ou;
d.2) Apresentação de contrato de prestação de serviço, ou;
d.3) Mediante contrato social em caso de sócio ou administrador não sócio, acompanhado da certidão
do CREA ou CAU, devidamente atualizada.
e) Declaração formal e expressa do licitante, devidamente assinada por um de seus responsáveis,
informando que disporá de toda infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de
todos os serviços, compreendendo instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado;
8.1.4. Para comprovação da qualificação econômico-financeira (Art.30 da Lei Federal nº 8666/93):
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de Declaração de Habilitação Profissional - DHP, ou
Certidão de Regularidade Profissional, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do
contabilista responsável pela confecção do documento, com termos de abertura e encerramento
devidamente registrados na Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa, com o número do devido
registro e chancela, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a.1. O selo de Declaração de Habilitação Profissional – DHP, ou a Certidão de Regularidade Profissional,
fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do
balanço patrimonial deverá constar data de validade dentro do prazo da data do registro dos termos de
abertura e encerramento do balanço perante a Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa.
a.2. Os licitantes com menos de 01 (um) ano de existência deverão apresentar, também, o BALANÇO DE
ABERTURA, na forma da lei, com demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e
patrimônio líquido, relativos ao período de sua existência;
a.3. Serão considerados na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim
apresentados:
a.3.1. Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
a.3.2. Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda.):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
a.3.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/06 (Lei Geral das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES"):
- por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante;
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a.4. A boa situação financeira do licitante será aferida pela observância, dos índices apurados pela fórmula
abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por contabilista
habilitado.
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante  1,0
Passivo Circulante
IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = Exigível total ≤ 0,35
Ativo total
a.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
b) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor judicial competente da sede da
pessoa jurídica;
c) Os Licitantes deverão comprovar a prestação de garantia da proposta nas modalidades previstas no art.
56 da Lei Federal nº 8.666/93 no valor de 1,00 % (um por cento), dos valores correspondentes da
proposta estimada.
d.1. Esta garantia deverá ser apresentada, uma via, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, junto
com a documentação de habilitação da empresa no Envelope A – Habilitação.
d.1.1. Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá realizar o depósito devidamente identificado na
conta específica, Banco Bradesco – Agência nº 3597-1, Conta Corrente nº 0546.013-1 - PM ITAPEBI
CAUÇÃO, da Prefeitura Municipal de Itapebi.
d.1.2. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a “Fiança Bancária”, a licitante entregará o documento
no original fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar:
I. Beneficiário: Prefeitura Municipal de Itapebi/BA;
II. Objeto: Garantia da participação na Tomada de Preços nº 001/2021;
III. Valor: 1,00 % (um por cento), dos valores correspondentes da proposta estimada de cada lote;
IV. Prazo de validade: 60 (sessenta) dias.
d.1.3. Caso a modalidade de garantia seja o “Seguro Garantia”, o licitante deverá fazer a comprovação da
apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias contados a partir da data de recebimento dos envelopes.
d.2. A liberação de qualquer garantia somente será feita para as licitantes inabilitadas, depois de concluída a
fase de habilitação, e, para as demais, somente após o encerramento de todo o processo licitatório, que se
dará com a contratação do licitante vencedor.
d.3. A garantia da proposta poderá ser executada, quando:
 A licitante retirar sua proposta durante o prazo de validade da mesma
 A licitante for considerada vencedora do certame e não firmar o contrato
 A licitante for considerada vencedora do certame e não fornecer a “Garantia Contratual”.
d.4. A execução da garantia da proposta não exime a licitante das demais penalidades previstas na
legislação em vigor.
8.1.5. Outras Comprovações:
a) cópia do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), referente ao custo de reprodução gráfica deste
edital e dos seus anexos, quando for o caso.
b) Termo de Visita Técnica, emitido pelo servidor/funcionário designado pelo Secretário de Administração
do Município, ou pelo próprio Secretário, após a realização da vistoria nos termos do item “4.6” e “4.7” do
Edital, quando for o caso.
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c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo VIII).
d) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal da licitante que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, de
acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27/10/99,
conforme modelo anexo (Anexo V).
8.1.6. Prova de Cadastro na Entidade Licitante:
a) Certificado de Registro Cadastral – CRC, válido na data de abertura dos envelopes “A” da presente
licitação, expedido pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura de Itapebi.
a.1. A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelas licitantes está atrelada
à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão cadastrador. Desta forma, no curso do
julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações averiguará a situação cadastral
dos licitantes junto ao Cadastro de Licitantes do Município de Itapebi, inabilitando aqueles cujo CRC estiver
cancelado, suspenso ou vencido.
9. ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. Os elementos do ENVELOPE “B”, constantes dos subitens “9.1.1.” a “9.1.4.” abaixo, serão devidamente
preenchidos por meio mecânico ou informatizado, em papel timbrado do licitante, rubricados pelo
Representante Legal da Empresa, e pelo Responsável Técnico da mesma, sobre os carimbos CNPJ
da empresa, e, nome e formação do profissional, respectivamente, sem emendas e/ou rasuras,
contendo:
9.1.1. Carta Proposta, que poderá ser feita conforme modelo anexo, com declaração expressa de que:
a) O prazo de validade da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos;
b) O prazo de execução do serviço é conforme indicado no item “5” Edital;
c) Declaração de pleno conhecimento dos serviços a serem executados e das condições de trabalho;
d) Dados para assinatura do contrato.
9.1.2. Orçamento completo conforme modelo anexo, sendo necessária a apresentação de preço para todos
os itens da planilha orçamentária. O valor total do serviço deverá ser expresso em real e por extenso, sob
pena de desclassificação.
9.1.3. Caso o licitante elabore sua planilha de preços já inclusos a Bonificação de Despesas Indiretas - BDI,
não será necessário detalhar o percentual da Bonificação de Despesas Indiretas - BDI.
9.1.4. Cronograma Físico-Financeiro proposto, sob pena de desclassificação.
9.2. Os preços são fixos e somente reajustáveis na forma da lei, incluindo todos os impostos, taxas e
serviços necessários à execução do objeto desta licitação.
9.3. Para os elementos do Envelope “B” ficam dispensada a autenticação das fotocópias.
9.4. Não serão aceitas Propostas de Preços contendo emendas, rasuras, entrelinhas ou que ofereçam
vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
9.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.6. A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços, somente poderá ser suprida pelo representante da
Empresa, juntamente com seu respectivo Responsável Técnico, presentes à reunião de abertura dos
Envelopes “B”.
9.7. A falta de indicação, na Proposta de Preços, dos prazos de validade da proposta e execução do
serviço, implicará na aceitação das condições deste Edital.
9.8. Na formulação da proposta de preços a empresa deverá prever todas as despesas diretas ou indiretas,
e custos relacionados com os serviços a serem executados, quantitativos de pessoal, os turnos e as horas
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previstas, especialmente, os de natureza tributária, trabalhista e previdenciária. A administração não
admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não considerados nos preços.
10. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
10.1. A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora marcados no
preâmbulo deste Edital.
10.2. Abertura do Envelope A – Habilitação.
10.2.1. Instalada a sessão e recebidas as credenciais dos representantes dos licitantes, o Presidente da
Comissão fará a abertura dos envelopes “A” cujos documentos serão lidos e rubricados pelos membros da
Comissão e licitantes presentes.
10.2.2. Após a rubrica dos documentos, o Presidente franqueará a palavra aos licitantes, para impugnação,
defesa, reclamação, observação e quaisquer outros registros que entenderem cabíveis sobre os
documentos de habilitação, os quais serão consignados de imediato, na mesma sessão, ou designará outra
data para divulgação do resultado se a questão requerer exame mais apurado.
10.2.3. Serão inabilitados os licitantes cujos envelopes “A” não contiverem todos os documentos solicitados
e o Presidente da Comissão devolverá aos representantes, os envelopes B, fechados.
10.2.4. Permanecerão, entretanto, em poder da Comissão, fechados, os envelopes B dos licitantes que
manifestarem o propósito de recorrer contra a sua exclusão desta licitação, bem assim os daqueles cuja
habilitação tenha sido impugnada, sendo rubricados por todos os presentes e serão abertos após a
conclusão da fase de habilitação.
10.2.5. A comunicação da decisão do recurso e a abertura do envelope B dos licitantes habilitados
ocorrerão em sessão pública para a qual todos os licitantes serão convocados por escrito.
10.2.6. No caso da inabilitação de todos os licitantes, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de novos documentos.
10.2.7. Serão exigidos para reapresentação, apenas os documentos não qualificados e não aceitos.
10.3. Abertura do Envelope B – Proposta de Preços.
10.3.1. Concluído o exame dos documentos do envelope A, na mesma sessão de instalação desta licitação,
ou em nova data e horário, previamente designados e na presença dos licitantes, a Comissão fará a
abertura dos envelopes B, observando-se o seguinte procedimento:
10.3.1.1. Divulgação do resultado da habilitação preliminar dos licitantes que estejam devidamente
habilitados, constatando-se a regularidade da documentação exigida no envelope A;
10.3.1.2. Verificação da autenticidade, inviolabilidade e abertura dos envelopes B;
10.3.1.3. Leitura, pelo Presidente da Comissão, dos dados básicos das Propostas de Preços, cujos
documentos serão rubricados pelos membros da Comissão e por todos os licitantes presentes;
10.4. As Propostas de Preços não poderão ser retiradas do certame após o conhecimento dos licitantes
habilitados.
10.5. Após declaração da proposta de menor preço, o Presidente verificará a condição da mesma, se “ME”
ou “EPP”. Em caso afirmativo, esta será considerada a empresa vencedora do certame.
10.6. Caso contrário, o Presidente verificará a condição das demais empresas participantes se “ME” ou
“EPP”, e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor
apresentado. No caso de serem identificadas empresas nessa condição, estas serão convidadas, na ordem
de classificação, a ofertar valor inferior ao da proposta detentora do menor preço.
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10.7. No caso da “ME” ou “EPP” melhor classificada declinar do direito de ofertar valor no prazo de 5
minutos, o Presidente convocará a(s) remanescente(s) que porventura se enquadre(m) no intervalo dos
10% (dez por cento), por ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
10.8. Na hipótese da não classificação de “ME” ou “EPP”, voltará à condição de vencedora a empresa
detentora da proposta de menor preço originalmente apresentado.
10.9. Das sessões do recebimento e da abertura dos envelopes, bem assim daquelas convocadas para a
divulgação do resultado de recursos e de avaliação técnica, serão lavradas atas circunstanciadas, que
serão assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes e nas quais poderão
estas fazer inserir impugnação, defesa, reclamação, observação e quaisquer outros registros que
entenderem cabíveis.
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
11.1. No julgamento das Propostas de Preços será considerado vencedor o licitante que apresentar a
Proposta de acordo com as exigências deste Edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL.
11.2. No caso de empate, entre duas ou mais Propostas de Preços, e depois de obedecido o disposto no
art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato
público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
11.3. Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, a Comissão
procederá fazer a correção dos cálculos, adotando os preços unitários do licitante e os quantitativos da
planilha, passando o resultado a ser o novo preço global da Proposta de Preços.
11.4. Na hipótese de divergência entre os quantitativos na planilha do licitante em relação à planilha
constante do anexo deste Edital, o licitante será desclassificado.
11.5. Os erros de natureza formal na Proposta de Preços poderão, a critério da Comissão, ser corrigidos
posteriormente.
11.6. A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Prefeitura
ou, ainda, de pessoa física ou jurídica estranha a ela, para orientar sua decisão.
11.7. Quando todas as Propostas de Preços forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar-lhes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas Propostas de Preços.
11.8. Poderá a Comissão desclassificar o licitante que deixar de atender a quaisquer das condições
contidas no Edital, e/ou apresentem Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento, ou manifestadamente inexequíveis.
11.9. Até a assinatura do Contrato poderá a autoridade desclassificar licitante, em despacho motivado, sem
direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou
circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que revele inidoneidade ou incapacidade
financeira, técnica ou administrativa.
11.10. Será desclassificada a proposta que contenha preço global manifestadamente superior aos
praticados no mercado, conforme art. 48, inciso I da Lei 8.666/93.
11.10.1. Será considerado preço global excessivo aquele que for superior ao valor global estimado da obra.
11.11. O licitante que apresentar proposta com preço global inexequível, conforme art. 48, inciso II da Lei
8.666/93, será desclassificado.
11.11.1 Considerar-se-á inexequível para fins de julgamento do presente certame, propostas cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado
pela Administração, ou;
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b) Valor orçado pela Administração.
12. ADJUDICAÇÃO
12.1. A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s)
incluído(s) nesta licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a
reclamação ou indenização, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, respeitando-se o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).
13. HOMOLOGAÇÃO
13.1. A Comissão apresentará ao Prefeito todo o processo de licitação, contendo parecer conclusivo para
fins de homologação.
13.2. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para a assinatura do Contrato.
13.3. Se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o licitante vencedor não manifestar interesse em atender a
convocação, reservar-se-á à Administração o direito de optar pela adjudicação do segundo colocado e
assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas pelo primeiro, conforme
previsto no art. 64, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, ou ainda, relançar a licitação, sujeitando-se a licitante
faltosa às sanções cabíveis e previstas na Lei Federal nº 8.666/93.
14. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
14.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias
úteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, em conformidade com o § 1° do art. 41 da
Lei 8.666/93.
14.2. Em se tratando de licitante, a impugnação ao presente edital deverá ser protocolada até o segundo dia
útil que anteceder a data fixada para a abertura dos envelopes, em conformidade com o § 2° do art. 41 da
lei 8.666/93.
14.3. O prazo para interposição de recurso será de 05 (dias) úteis, observado o disposto do art. 109 da Lei
8.666/93.
14.4. Dos recursos interpostos serão dado conhecimento a todas as licitantes, que poderão impugná-los no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
14.5. Não serão recebidos recursos, pedidos de reconsiderações e impugnações interpostos através de
“fac-símile” ou e-mail.
15. CONTRATO
15.1. Homologada a licitação pelo Prefeito, a Administração emitirá a nota de empenho e depois firmará
contrato com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que
integra este edital.
15.2. O licitante vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para
assinar o contrato.
15.3. O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte, sem prévia e expressa anuência da Administração.
15.4. A Contratada fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.5. Caso durante a execução dos serviços seja verificada a necessidade da execução de algum eventual
serviço não explicitado nas planilhas em anexo, esta Administração poderá solicitar composição de preços
detalhada à contratada, para aprovação ou não do mesmo.
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15.6. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda
Federal, estiverem com prazos de validade vencidos, o setor financeiro verificará a situação por meio
eletrônico devidamente habilitado para fornecer tais informações, certificando nos autos do processo a
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade
devidamente justificada.
15.7. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico a Adjudicatária será notificada para, no prazo de
02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 15.6, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação
não se realizar.
15.8. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente, apresentar a Inscrição das Obras no CEI/INSS, com
todos os seus tributos devendo ser recolhidos através da Inscrição no CEI/INSS, conforme legislação em
vigor.
15.9 Declarada vencedora e homologado certame, a vencedora deverá, no prazo de convocação para
assinatura do contrato, e como condição de assinatura deste, apresentar, nos termos do art. 56, da lei de
licitações, GARANTIA CONTRATUAL, a escolha do contratado, nas seguintes modalidades:
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 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;
II - seguro-garantia;
III - fiança bancária.
15.9.1. A garantia a que se refere esse item será de 5% (cinco por cento) sob o valor total da proposta a ser
contratada.
15.9.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
16.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados pela Secretaria de Finanças, no prazo de até
10 (dez) dias, após a medição mensal, com a devida nota fiscal/fatura atestada dos serviços realizados,
emitida em nome da contratante, no valor e condições estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro
que compõe o Anexo II do presente Edital.
16.2. O ISS devido pela contratada à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços abrangidos
pela prestação dos serviços, será retido na fonte pagadora na ocasião do pagamento da Nota Fiscal/Fatura.
16.3. Os serviços serão pagos mediante o levantamento realizado em Boletim de Medição pela fiscalização
conjuntamente com a contratada. O Boletim de Medição é o procedimento inicial de pagamento de serviços
contratuais parcelados, e deverá conter os quantitativos de forma clara e precisa e expressar exatamente
tudo o que efetivamente foi realizado e considerado em conformidade com as exigências do serviço,
devendo referir-se às instruções da respectiva Ordem de Serviço e registrar a documentação fotográfica do
estado da obra antes e depois da execução dos serviços.
16.4. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes programações financeiras,
exercício 2021:
Órgão: 03.10.00 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Unidade: 03.10.10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Projeto/Atividade: 15.451.0013.1.010 – Obras de Infraestrutura na Sede
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 42 – Royalties / FEP / ANP
16.5. Os elementos de despesas que, por força de eventual prorrogação do presente, forem liquidados em
exercícios futuros, correrão por conta das respectivas rubricas orçamentárias correspondentes e/ou que
venham a substituir aquela estabelecida no caput desta cláusula.
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17. SANÇÕES
17.1. A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas serão aplicadas as seguintes
sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
17.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
17.1.2. Multa por atraso injustificado no fornecimento ou serviço, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
17.1.2.1. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05(cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério da Secretaria Municipal de Finanças;
17.1.2.2. As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometido pelo licitante ou contratada e dos prejuízos causados à Administração Pública
Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
17.1.3. Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois) anos nos que
incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
a) Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual,
durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato
convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;
b) Incorrer em inexecução do contrato;
c) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;
d) Cometer fraude fiscal;
17.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade
competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos abaixo:
a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem indevida ou
se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de licitar ou
contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
c) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
c.1.) Elevando arbitrariamente os preços;
c.2.) Vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
c.3.) Entregando bem diverso da contratada;
c.4.) Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
c.5.) Tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
17.2. A declaração de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às empresas e aos
profissionais que:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) Tenham praticados atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude de atos ilícitos
praticados;
d) Tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma da lei.
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17.3. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele receber
delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
18. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME E EPP (LEI COMPLENTAR Nº 123/06)
18.1. Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), devidamente
enquadradas nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição conforme art. 43 §§ 1º e 2º.
18.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão de Licitação, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
18.1.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 18.1.1, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93.
18.1.2.1. Na ocorrência da hipótese prevista no dispositivo anterior, será facultado à Comissão de Licitação
declarar vencedor do certame o licitante, efetivamente habilitado, que tenha apresentado a melhor proposta,
ou revogar a licitação.
18.2. Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada como critério de desempate,
preferência de contratação para as ME ou EPP.
18.2.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME ou EPP
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
18.3. Para efeito do disposto no item 18.2., ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a ME ou EPP melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea “a”, serão convocadas as ME ou EPP
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 18.2.1., na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP, que se encontrem no intervalo
estabelecido no item 18.2.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
18.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 18.3., o objeto licitado será adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
18.5. O disposto nos itens 18.2. e 18.3. somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME ou EPP.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
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19.2. É facultado à Comissão, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta licitação, dando
conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada.
19.3. A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos
deste edital.
19.4. Decairá do direito de impugnar perante a Administração as condições deste edital, o licitante que,
tendo-os aceito sem objeção, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
19.5. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das
disposições legais pertinentes.
19.6. Ao participar da licitação, o licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer
vínculo de natureza técnica, comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis
pela realização da licitação, quer direta ou indiretamente.
19.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site
www.itapebi.ba.io.org.br.
19.8. As impugnações, recursos e correspondências, referente a esta Licitação deverão ser encaminhados à
Comissão Permanente de Licitação – CPL na Av. Othon Cachoeira Costa, nº 204, Cidade Alta, Itapebi/BA –
CEP 45.855-000, no horário de atendimento de 08:00 às 12:00h.
19.9. Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital poderão ser feitos à Comissão de
Licitação, pessoalmente, até 24 horas antes da sessão no horário de atendimento. As consultas, resultados
da licitação e demais informações sobre o edital serão prestadas pela Comissão de Licitação.
19.10. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para
o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.
19.11. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala da Comissão de Licitação e também obtê-lo
por meio digital fornecendo dispositivo de armazenamento (pendrive ou cd), ou ainda obtê-lo no site
www.itapebi.ba.io.org.br, sem qualquer custo, apenas haverá custo, respeitando as exigências do artigo 32,
§ 5° da Lei 8.666/93 a sua segunda parte, que limita a cobrança de valores do custo efetivo de reprodução
gráfica da documentação fornecida, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), custo esse que será recolhido por
meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal emitido após autorização em formulário específico a
ser entregue pela Comissão de Licitação na Sala da Superintendência de Licitações e Contratos, situado na
Av. Othon Cachoeira Costa, nº 204, Cidade Alta, nesta Cidade.
19.12. Fica designado o foro da Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste edital.
19.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – PROJETO BÁSICO / MEMORIAL DESCRITIVO;
ANEXO II – PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA;
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO-EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA;

Itapebi - BA, 26 de outubro de 2021.

MILTON SILVA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura do Município de Itapebi
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

ANEXO I
PROJETO BÁSICO
MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
NA RUA OTHON CACHOEIRA COSTA, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE ITAPEBI/BA, REFERENTE AO CONTRATO
DE REPASSE Nº 1070465-67/2020.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
ANEXO I
M E M O R I AL

D E S C R I T I V O

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA NA RUA OTHON CACHOEIRA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE
ITAPEBI/BA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1070465-67/2020.
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MEMORIAL DESCRITO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OTHON
CACHOEIRA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEBI/BA.
CONTRATO DE REPASSE Nº: 1070465-67/2020
1.0. ESPECIFICAÇÃO

DE SERVIÇO - PAVIMENTAÇÃO – Pintura de Ligação

1.1. OBJETIVO

Esta Especificação de Serviço define os critérios que orientam execução de Pintura de Ligação em
obras em vias públicas no Município de Itapebi.

1.2.

GENERALIDADES
A Pintura de Ligação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a
superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso,
objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente.

1.3.

MATERIAIS
Todos os materiais devem satisfazer às especificações adotadas pelo DERBA. Podem ser empregados
os materiais asfálticos seguintes:
Emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C.
Emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto.
A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da aplicação, a
emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição
desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2 a 1,0 l/m2.

1.4.

EQUIPAMENTO
O equipamento básico para execução da pintura de ligação compreende as seguintes unidades:
1.4.1 Vassouras mecânicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor a ar;
1.4.2 Depósito de material asfáltico, com adequado sistema de aquecimento e circulação e que tenha
capacidade compatível com o consumo;
1.4.3 Equipamento espargidor de material asfáltico, equipado com bomba reguladora de pressão e
sistema completo de aquecimento, capaz de aplicar o material em quantidade e temperatura
uniformes. As barras de distribuição devem ser de circulação plena, com ajustagem vertical
e largura variável. Deve ser equipado ainda com tacômetro, termômetro, medidor de volume
e dispositivo de aplicação manual para pequenas correções.

1.5.

EXECUÇÃO
1.5.1 Inicialmente, a superfície a receber a pintura de ligação deve ser submetida a processo de
varredura, destinado à eliminação do pó e de qualquer material solto existente;
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1.5.2 Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico selecionado, em temperatura compatível com o seu uso,
na quantidade certa e da maneira a mais uniforme possível. O ligante não deve ser distribuído
quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus centígrados, em dias de chuva ou
quando esta for iminente;
1.5.3 A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em
função da relação temperatura x viscosidade correspondente.
1.5.4 Especial atenção deve ser dada à calibração do equipamento espargidor, objetivando assegurar
a aplicação uniforme da taxa de ligante especificada;
1.5.5 A fim de evitar superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas de papel não
poroso transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação situem-se sobre
estas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas;
Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento do
ligante e que permita a formação de uma película extremamente delgada. Para as emulsões
diluídas não há valores especificados.
1.5.6 Qualquer falha observada na aplicação do ligante deve ser imediatamente corrigida;
1.5.7 Deve-se executar a pintura de ligação em toda a largura da pista em um mesmo turno de
trabalho e deixá-la fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, se deve trabalhar em meia
pista. Não deve ser permitido o trânsito de veículos sobre a pintura;
1.5.8 A pintura de ligação deve produzir uma película de ligante delgada, sendo dispensável a
penetração na camada e indesejável o acúmulo de ligante na superfície;
1.5.9 O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das condições
climáticas e da natureza da superfície da camada. Assim sendo, o tempo necessário à liberação
da pintura de ligação deve ser definido, em cada caso, em função das condições particulares
vigentes.

1.6. MANEJO AMBIENTAL
A preservação do meio ambiente para os serviços de execução da pintura de ligação, especialmente em
relação ao estoque e a aplicação de ligante betuminoso devem ser observados os seguintes cuidados:
1.6.1 Deve ser evitada a instalação de depósitos de ligante betuminoso próximo a cursos d’água e devem
ser instalados dispositivos de retenção do material para casos de vazamento.
1.6.2 É vedado o lançamento de materiais já usados na faixa de domínio, em áreas lindeiras e em qualquer
outro lugar onde possa causar prejuízo ambiental.
1.6.3 A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do canteiro de
obras e consequente recomposição da área afetada pelas atividades da construção.

1.7. CONTROLE
1.7.1 Ligante Betuminoso
A cada carregamento que chegar a obra devem ser realizados os seguintes ensaios;
- Viscosidade Saybolt-Furol (DERBA B 24/70)
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- Peneiramento
- Resíduo por evaporação

(DERBA B-28/70)
(DERBA B-27/70)

a) O ligante só deve ser descarregado se os ensaios de recebimento executados comprovarem a
sua adequação;
b) Qualquer que seja o ligante empregado, no máximo a cada 10 (dez) carregamentos deve ser
tomada uma amostra, a qual deve ser submetida a um conjunto completo dos ensaios
previstos na especificação de material, correspondente, inclusive relação viscosidade x
temperatura.
1.7.2 Execução
a) A operação de diluição em água da emulsão utilizada, deve ser acompanhada pela Fiscalização,
observando-se tanto a obtenção do grau de diluição desejada, como a perfeita circulação da
emulsão diluída;
b) A temperatura de aplicação deve ser controlada, permanentemente, no caminhão espargidor, a
fim de se verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x
temperatura ;
c) O controle da taxa de aplicação deve ser efetuado pelo método da bandeja, da seguinte maneira:
coloca-se, na pista uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a
passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material empregado;
d) Deve ser feito, no mínimo, uma determinação da taxa de ligante, em l/m2, para cada faixa de
espargimento, para, no máximo, cada 500m de extensão;
e) A Fiscalização deve avaliar ainda, de forma visual:
- A homogeneidade de aplicação do banho.
- A efetiva cura do ligante aplicado.
1.7.3 Aceitação
A pintura de ligação deve ser aceita, desde que atendidas as seguintes condições:
a) A taxa de aplicação não se afaste do valor definido em mais de 15%;
b) O serviço seja considerado homogêneo, em função de inspeção visual efetuada pela
Fiscalização;
c) A cura do ligante seja considerada satisfatória;
d) A temperatura de aplicação seja considerada adequada, em função da curva viscosidade x
temperatura, do ligante empregado.

1.1.8. MEDIÇÃO
A pintura de ligação executada deve ser medida através da determinação da área recoberta,
expressa em metros quadrados. No cálculo da área deve ser considerada a largura prevista em projeto.
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2.0.ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - PAVIMENTAÇÃO - Concreto Betuminoso
Usinado à Quente – CBUQ
2.1. OBJETIVO
Esta Especificação de Serviço define os critérios que orientam a execução de misturas asfálticas do
tipo Concreto Betuminoso Usinado à Quente, em obras em vias públicas no Município de Itapebi.

2.2. GENERALIDADES
Concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura asfáltica a quente, executada em usina
apropriada, composta de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a
quente.
Sobre a base imprimada, a mistura deve ser espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida, a
espessura do projeto.

2.3. MATERIAIS
Todos os materiais devem satisfazer às especificações adotadas pelo DERBA.
2.3.1 Ligante Betuminoso
Podem ser empregados os seguintes cimentos asfálticos de petróleo:
a) CAP-30/45, 50/60 e 85/100 (classificados por penetração);
b) CAP-20 e CAP-40 (classificados por viscosidade).
2.3.2 Melhorador de Adesividade
A necessidade do seu emprego deve ser avaliada através de ensaio de adesividade (DERBA B14/70).
O melhorador de adesividade, "dope", deve ser perfeitamente homogeneizado na massa do
ligante. Essa operação de adição deve ser realizada parceladamente e com circulação do ligante.
2.3.3

Agregados Minerais

a) Agregado Graúdo
O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado britado ou outro
material indicado nas Especificações Complementares e previamente aprovado pela
Fiscalização.
O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila
e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles (DERBA
B-11/70) é de 50%. Deve apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade,
com sulfato de sódio (DERBA B-12/70) não deve apresentar perda superior a 12%, em 5
ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. A percentagem de grãos de forma
defeituosa, determinada no ensaio de lamelaridade (DERBA B-13/70), não poderá ultrapassar
a 20%. No caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos fragmentos, em
peso, apresentem pelo menos uma face fragmentada pela britagem.
No caso do emprego de escória, esta deve ter uma massa específica aparente igual ou superior
a 1.100 kg/m3;
b) Agregado Miúdo
O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos.
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Suas partículas individuais devem ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de
torrões de argila e de substâncias nocivas. Deve apresentar um equivalente de areia (DERBA
B-09/70) igual ou superior a 55% e apresentar boa adesividade (DERBA B-16/70
c) Material de Enchimento (filer)
Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos
demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento portland, cal extinta, pós
calcáreos ou outros materiais especificados no projeto. Quando da aplicação, o filer deve estar
seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve obedecer aos seguintes limites:

PENEIRA

% PASSANDO EM PESO

nº 40
nº 80
nº 200

100
95 - 100
65 - 100

2.3.4 Composição da Mistura
A faixa granulométrica a ser utilizada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou
inferior a 2/3 da espessura da camada. A composição do concreto betuminoso usinado a quente
deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte:

PENEIRAS
ASTM

2"
11/2"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
nº 4
nº 10
nº 40
nº 80
nº 200

% PASSANDO EM PESO
(mm)

A

50,8
100
38,1
95 - 100
25,4
75 - 100
19,1
60 - 90
12,7
9,5
35 - 65
45 - 80
4,8
25 - 50
2,0
20 - 40
0,42
10 - 30
0,18
5 - 20
0,074
1-8

B

C

100
95 - 100
80 - 100
100
85 - 100
75 - 100
28 - 60
50 - 85
20 - 45
30 - 75
10 - 32
15 - 40
8 - 20
8 - 30
3-8
5 - 10

Teores de CAP,
limites extremos
em peso (%)

4,0-7,0
4,5-7,5
4,5-9,0
binder
binder ou
camada de
(camada
rolamento
rolamento
de ligação)
- As porcentagens de CAP se referem à mistura de agregados, considerada como 100%. Para
todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do
total, excetuadas as duas de maior malha.
- A curva granulométrica, indicada no projeto, pode apresentar as seguintes tolerâncias máximas:
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PENEIRAS

% PASSANDO EM PESO

ASTM

(mm)

3/8" – 1 1/12"
nº 40 – nº 4
nº 80
nº 200

9,5 - 38,0
0,42 - 4,8
0,18
0,074

Tolerâncias fixas
de Projeto





7%
5%
3%
2%

Essas tolerâncias para curva de projeto, devem conduzir a valores sempre limitados
pela faixa granulométrica correspondente.
- Deve ser adotado o Método Marshall (DERBA B-37/70) para a verificação das condições de
vazios, estabilidade e fluência da mistura asfáltica, segundo os valores seguintes:

CARACTERISTICAS

CAMADA ROLAMENTO
(CAPA)

Porcentagem de vazios
3 a 5
Relação Betume/vazios (%)
75 a 82
Estabilidade mínima
500kg (75golpes)
400kg (50 golpes)
Fluência 1/100"
8 a 18
mm
2,0 a 4,5

CAMADA DE LIGAÇÃO
(BINDER)
4 a 6
65 a 72
350kg (50 golpes)
250kg (50 golpes)
8 a 18
2,0 a 4,5

As Especificações Complementares devem fixar a energia de compactação.

Vazio do agregado mineral
% mínimo

As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos valores mínimos de
vazios do agregado mineral, dados pela linha inclinada do seguinte ábaco:

50

Base do diagrama
Densidade aparente
do grão
do agregado

40

30

20
10
n º 10

nº8

nº4

3/8" 1/2" 3/4"

1"

Diâmetro máximo do agregado
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2.4. EQUIPAMENTO
O equipamento básico para execução do serviço compreende as seguintes unidades:
2.4.1 Depósitos para Ligante Betuminoso
Os depósitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o material às temperaturas
necessárias, determinadas nesta Especificação. O aquecimento deve ser feito por meio de
serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas
com o interior do depósito. Deve ser instalado um sistema de circulação para o cimento asfáltico,
de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante
todo o período de operação. Todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento, a
fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo,
três dias de serviço.
2.4.2 Depósitos para Agregados
Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade da usina e devem ser
divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações
apropriadas do agregado. Cada compartimento, deve possuir dispositivos adequados de descarga.
Haverá um silo adequado para o filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem.
2.4.3 Usinas para Misturas Betuminosas
A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados após o secador, dispor
de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e
escala de 90º a 210ºC (precisão
ºC), deve ser fixado no dosador de ligante ou linha de
alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descarga do misturador. A usina deve ser
equipada, além disto, com um pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos
aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos
agregados, com precisão de
ºC.
Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador, provida de coletor de
pó, alimentador de filer, sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com
pesagem dinâmica (precisão ± 5ºC) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos
diferentes agregados.
2.4.4. Caminhões para Transportes da Mistura
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, devem ter caçambas
metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo
parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de
produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não devem ser
permitidos.
2.4.5 Acabadora
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos
requeridos. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente na largura desejada e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de
marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e
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dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, para colocação da mistura
sem irregularidades.
2.4.6 Equipamento para a Compressão
O equipamento para compressão deve ser constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso,
tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a
8,4kgf/cm² (35 a 120 psi).
O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida
enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade.
2.5. EXECUÇÃO
Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento asfáltico, ou
no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou ainda ter sido a imprimação recoberta
com areia, pó de pedra, etc., deve ser feita uma pintura de ligação.
A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico, no momento da mistura, deve ser determinada
para cada tipo de ligante em função da relação temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é
aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150
segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 mais ou menos 10
segundos, Saybolt-Furol. Não devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 120 graus
centígrados e nem superiores a 177 graus centígrados.
Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de, aproximadamente, 10 graus centígrados acima
da temperatura do ligante asfáltico, não devendo, entretanto ultrapassar 177 graus centígrados.
2.5.1 Produção do Concreto Betuminoso Usinado a Quente
A produção do concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente
especificado.
2.5.2 Transporte do Concreto Betuminoso
O concreto betuminoso deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos
basculantes antes especificados.
As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte, de
forma a proteger a massa asfáltica quanto à ação de chuvas ocasionais, eventualmente,
contaminação por poeira, especialmente perda de temperatura e queda de partículas durante o
transporte.
2.5.3 Distribuição do Concreto Betuminoso
a)

O concreto betuminoso deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente se
encontrar acima de 10 graus centígrados, e com tempo não chuvoso;

b)

A distribuição do concreto betuminoso deve ser feita por máquinas acabadoras, conforme já
especificado, devendo ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o conveniente
aquecimento da mesa alisadora, à temperatura compatível com a da massa asfáltica a ser
distribuída. Observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao
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aquecimento da mesa alisadora, e nunca de massa asfáltica que eventualmente tenha esfriado
em demasia;
c)

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas
de imediato, pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de
ancinhos e/ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o
excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço.

2.5.4 Compressão
- A compressão do concreto betuminoso terá início imediatamente após a distribuição do mesmo.
- A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e às características
do equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais
elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente,
em cada caso.
- A compactação de misturas betuminosas usinadas a quente, contempla o emprego combinado de
rolo de pneus de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas.
- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressão. A medida que a mistura for
sendo compactada, e com o conseqüente crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas
do rolo de pneus, com incremento gradual da pressão. A compactação final deve ser efetuada
com o rolo metálico tandem de rodas lisas, quando então a superfície da mistura deve
apresentar-se bem desempenada.
- O número de coberturas de cada equipamento deve ser definido experimentalmente, de forma a
se atingir as condições de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar com
trabalhabilidade adequada. A compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo
sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto
mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, ao menos, a metade da largura
rolada na passagem anterior.
- A espessura máxima de cada camada individual, após compressão, deve ser definida na obra
pela Fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do
processo de compressão.
- Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversão bruscas de
marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do
rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.
- O processo de execução das juntas transversais e longitudinais, deve assegurar adequadas
condições de acabamento.
- A camada de concreto betuminoso recém-acabada deve ser mantida sem trânsito até o seu
completo resfriamento.

2.6.MANEJO AMBIENTAL
Para execução de revestimento betuminoso do tipo concreto betuminoso usinado à quente, são
necessários trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, além da instalação de usina
misturadora.
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Os cuidados que devem ser observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a
produção e a aplicação de agregados, o estoque e a operação da usina.
2.6.1 Agregados
a) A brita e a areia somente devem ser aceitas após apresentação da licença ambiental de
operação da pedreira/areal, cuja cópia deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorrências da
obra.
b) Deve ser evitada a localização da pedreira e das instalações de britagem em área de
preservação ambiental.
c) A exploração da pedreira deve ser planejada de modo a minimizar os danos inevitáveis e
possibilitar a recuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e equipamentos.
d) Devem ser seguidas as recomendações constantes da Especificação DERBA-ES-T-02 para os
Caminhos de Serviço.
e) Devem ser construídas junto às instalações de britagem bacias de sedimentação para retenção
do pó de pedra, eventualmente produzido em excesso ou gerado por lavagem da brita,
evitando seu carreamento para cursos d’água.
f) Deve ser exigida a documentação, atestando a regularidade das instalações pedreira/areal/usina
e de sua operação, junto ao órgão ambiental competente, caso estes serviços/materiais sejam
fornecidos por terceiros.
2.6.2.

Ligante Betuminoso
a) Os depósitos devem ser instalados em locais afastados dos cursos d'água e devem também ser
colocados dispositivos de retenção do material para casos de vazamentos.
b) É vedado o lançamento do refugo de materiais usados na faixa de domínio, nas áreas lindeiras
e em qualquer outro local onde possam causar prejuízos ambientais.
c) Deve ser recuperada a área afetada pelas operações de construção/execução, mediante
remoção da usina e dos depósitos e efetuando a limpeza do canteiro obras.

2.7. Usina
As operações em usinas asfálticas à quente englobam:
- estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;
- transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;
- transporte e estocagem de filer;
- transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico.
AGENTES E FONTES POLUIDORES
AGENTE POLUIDOR

I. Emissão de Partículas

II. Emissão de Gases

FONTE POLUIDORA
A principal fonte é o secador rotativo.
Outras fontes são: peneiramento, transferência e manuseio de
agregados, balança, pilhas de estocagem e tráfego de veículos e
vias de acesso.
Combustão do óleo: óxido de enxofre, óxido de nitrogênio,
monóxido de carbono e hidrocarbonetos.
Misturador de asfalto: hidrocarbonetos.
Aquecimento de Cimento Asfáltico: hidrocarbonetos.
Tanques de estocagem de óleo combustível e de cimento
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III. Emissões Fugitivas

OBS.: Emissões Fugitivas

asfáltico: hidrocarbonetos.
As principais fontes são pilhas de estocagem ao ar livre,
carregamento dos silos frios, vias de tráfego, área de
peneiramento, pesagem e mistura.
São quaisquer lançamentos ao ambiente, sem passar primeiro
por alguma chaminé ou duto projetados para corrigir ou
controlar o seu fluxo.

2.7.1. Instalação
a)

Devem ser impedida a instalação de usinas de asfalto à quente a uma distância inferior a 200m
(duzentos metros), medidos a partir da base da chaminé, de residências, hospitais, clínicas,
centros de reabilitação, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de
diversões e outras construções comunitárias.

b)

Devem ser definidas no projeto executivo áreas para as instalações industriais, de maneira que
se consiga o mínimo de agressão ao meio ambiente.

c)

É atribuida à Executante responsabilidade pela obtenção da licença de instalação/operação e de
manter a usina em condições de funcionamento dentro do prescrito nestas especificações.
2.7.2 Operação

a)

Devem ser instalados sistemas de controle de poluição do ar, constituídos por ciclone e filtro de
mangas, ou de equipamentos que atendam aos padrões estabelecidos na legislação vigente.

b)

Devem ser apresentados, junto com o projeto para obtenção de licença, resultados de medições
em chaminés, que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto, para atender
aos padrões estabelecidos pelo órgão ambiental.

c)

Devem ser adotados os silos de estocagem de agregados frios, de proteções laterais e de
cobertura para evitar a dispersão das emissões fugitivas durante a operação de carregamento.

d) A correia transportadora de agregados frios deve ser enclausurada.
e)

Devem ser adotados procedimentos de forma que a alimentação do secador seja feita sem
emissão visível para a atmosfera.

f)

Devem ser mantida pressão negativa no secador rotativo, enquanto a usina estiver em operação,
para que sejam evitadas emissões de partículas na entrada e saída do mesmo.

g)

O misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatórias do sistema de
exaustão, deve estar conectados ao sistema de controle de poluição do ar evitando a emissão de
vapores e de partículas para a atmosfera.

h)

As vias de acesso internas devem ser pavimentadas e mantidas limpas, de tal modo que as
emissões provenientes do tráfego de veículos não ultrapassem 20% de opacidade.
O silos de estocagem de filer devem ser dotados de sistema próprio de filtragem à seco.

i)
j)

Devem ser adotados procedimentos operacionais que evitem a emissão de partículas
provenientes dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do pó retido nas
mangas.
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k)

Devem ser acionados os sistemas de controle de poluição do ar antes dos equipamentos de
processo.

l)

Devem ser mantidos em boas condições de operação todos os equipamentos de processo e de
controle.
m) As chaminés devem ser dotadas de instalações adequadas para a realização de medições.
n)

Sempre que for possível, deve ser substituído o óleo combustível por outra fonte de energia
menos poluidora (gás ou eletricidade) e estabelecidas barreiras vegetais no local.

2.8. CONTROLE
Todos os materiais devem ser examinados, obedecendo à metodologia indicada pelo DERBA e
satisfazer as especificações em vigor.
2.8.1 Ligante Betuminoso
a) Para todo carregamento que chegar à obra, devem ser realizados os seguintes ensaios:
- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (DERBA B-25/70);
- um ensaio de ponto de fulgor (DERBA B-19/70);
- um ensaio de Espuma;
b) Para cada 100t devem ser realizados os seguintes ensaios:
- um índice de susceptibilidade térmica determinado pelos ensaios (DERBA B-17/70) e
DERBA B-18/70);
- um ensaio de viscosidade Saybolt-Furol (DERBA B-25/70) a diferentes
temperaturas para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura.
c) Para cada conjunto de vinte carregamentos, deve ser coletada uma amostra do cimento asfáltico
utilizado, para execução de ensaios completos, previstos na especificação da ABNT.
2.8.2 Agregados
a) Diariamente deve ser feita inspeção à britagem e aos depósitos, visando garantir que os
agregados estejam limpos, isentos de pó e outras contaminações prejudiciais;
b) Quando ocorrer variação da natureza do material, devem ser executados novos ensaios de
durabilidade (DERBA B-12/70) e de adesividade (DERBA B-14/70);
c) Quando ocorrer variação da natureza do material (heterogeneidade da formação), e no mínimo
uma vez por mês, devem ser executados:
- um ensaio de abrasão Los Angeles (DERBA B-11/70).
- um ensaio de lamelaridade para determinar a porcentagem de partículas de forma defeituosa
(DERBA
B-13/70).
d) Por dia de trabalho, devem ser executados:
- dois ensaios de Granulometria por (DERBA B-02/70), de amostras da mistura de
agregados.
- um ensaio de Granulometria de cada agregado empregado (DERBA B-02/70).
- um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filer) (DERBA B-02/70).
- um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miúdo(DERBA B-09/70).
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2.8.3 Melhorador de Adesividade
A eficácia do melhorador de adesividade, quando utiliza- do, deve ser verificada pela execução de
um ensaio de adesividade (DERBA B-14/70), no início da obra e sempre que forem constatadas
mudanças no agregado.
2.8.4 Temperatura
Devem ser efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos itens
abaixo descriminados:
a) Do agregado, no silo quente da usina;
b) Do cimento asfáltico, na usina, antes da entrada no misturador;
c) Da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina;
d) Da mistura, no momento do espalhamento e do início da rolagem, na pista.
Em cada caminhão, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura da temperatura.
As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente.
2.8.5 Quantidade de Ligante na Mistura
Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, imediatamente
após a passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante
poderá variar, no máximo, mais ou menos 0,3% da fixada no projeto.
2.8.6 Graduação da Mistura de Agregados
Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados, resultante das extrações
citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro
das tolerâncias especificadas.
2.8.7 Características de Estabilidade e Fluência da Mistura
Dois ensaios Marshall, com três corpos de prova cada, devem ser realizados por dia de produção
da mistura. Os valores de estabilidade e de fluência devem satisfazer as exigências do projeto. As
amostras devem ser retiradas após a passagem da acabadora e antes da compressão.
2.8.8 Compressão e Condições de Vazios da Mistura
a) A cada 200m de meia pista executada,(preferencialmente na trilha externa) deve ser obtida
uma amostra indeformada extraída com sonda rotativa (diâmetro igual a quatro polegadas);
b) De cada amostra extraída com sonda rotativa, deve ser determinada a respectiva massa
específica aparente (DERBA B-36/70);
c) Comparando-se os valores obtidos para as massas específicas aparentes dos corpos de prova
extraídos com a sonda rotativa e a massa específica aparente dos corpos de prova moldados
no local (massa
específica aparente de referência), devem ser determinados os
correspondentes graus de compactação.
G.C. = Map (cp sonda rotativa)/Map (referência)  97%
As amostras para moldagem dos corpos de prova de referência devem ser colhidas
bem próximas do local onde devem ser realizados os furos e antes da compressão.
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Nota: Excepcionalmente, poderá ser admitida a utilização de anéis de aço com 10 cm
de diâmetro interno e de altura 5mm inferior à camada comprimida. Após a
compressão são retirados os anéis e determinada a massa específica aparente dos
corpos de prova.
d)

Devem ser calculadas as condições de vazios da mistura (% de vazios totais, % de vazios do
agregado mineral e relação betume/vazios), para cada amostra extraída. Os valores
encontrados devem satisfazer às exigências do projeto.

2.8.9 Geométrico e de Acabamento
a) Espessura
A espessura da camada de concreto betuminoso deve ser avaliada nos corpos de prova
extraídos ou outro critério aceito pela Fiscalização.
A espessura da camada de concreto betuminoso não pode ser menor do que a espessura de
projeto menos 5%.
Não se tolerará nenhum valor individual com variação superior a mais ou menos 10%, da
espessura do projeto.
b) Largura
Deve ser determinada a largura da plataforma acabada por medidas à trena executadas a cada
20m, pelo menos, não sendo admitidas larguras inferiores às estabelecidas em projeto.
c) Acabamento da Superfície
Durante a execução deve ser feita, a cada 20m, uma leitura (em mm) correspondendo à
máxima variação entre dois pontos quaisquer de contato, obtida com 2 réguas completamente
desempenadas, uma de 3,0m e a outra de 0,90m, colocadas respectivamente em ângulo reto e
paralelamente ao eixo da estrada, sobre a superfície terminada. A superfície não deve
apresentar variações maiores do que 6mm em relação às bordas inferiores das réguas.
2.8.10 Aceitação
2.8.10.1 Materiais
- Cimento asfáltico:
O cimento asfáltico recebido no canteiro deve ser aceito, desde que atendidos os
seguintes requisitos:
a)

Os valores de viscosidade e ponto de fulgor estejam de acordo com os valores
especificados pela ABNT;

b)

O material não produza espuma, quando aquecido a 175 graus centígrados;

c)

Para cada conjunto de vinte carregamentos, os resultados dos ensaios de controle
de qualidade do CAP, previstos na especificação da ABNT, sejam julgados
satisfatórios.

- Agregados e filer
O agregado graúdo, o agregado miúdo e o filer utilizados devem ser aceitos, desde que
atendidas as seguintes condições:
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a)

O agregado graúdo atenda aos requisitos desta especificação no que tange à
abrasão Los Angeles, durabilidade e porcentagem de grãos defeituosos;

b)

O agregado miúdo atenda aos requisitos desta especificação no que se refere aos
ensaios de equivalente de areia e durabilidade;

c)

O filer apresente-se seco, sem grumos, e enquadrado na granulometria
especificada;

d)

As variações ocorridas nas granulometrias, com amostras coletadas nos silos
quentes, estejam contidas dentro dos limites estabelecidos.

- Melhorador de adesividade
a)

O melhorador de adesividade, quando utilizado, deve produzir o efeito desejado,
aferido através do ensaio DERBA B-14/70;

b)

A quantidade, a forma de incorporação ao cimento asfáltico e o tempo de
circulação devem estar de acordo com os critérios estabelecidos pela Fiscalização.

2.8.10.2 Execução
- Temperaturas
a) A produção da mistura asfáltica deve ser aceita, com vistas ao controle de
temperatura, se:
1) As temperaturas medidas na linha de alimentação do cimento asfáltico, ao longo do
dia de produção, encontrarem-se situadas na faixa desejável, definida em função da
curva "viscosidade x temperatura" do ligante empregado. Constantes variações ou
desvios significativos em relação à faixa de temperatura desejável indicam a
necessidade de suspensão temporária do processo de produção, providenciando-se os
necessários ajustes;
2) Temperaturas de cimento asfáltico e dos agregados, superiores a 177 graus
centígrados, implicam na rejeição da massa produzida;
3) Temperaturas do cimento asfáltico inferiores a 120 graus centígrados ou dos
agregados inferiores a 130 graus centígrados, igualmente implicam na rejeição da
massa produzida;
4) Os agregados no momento da mistura devem estar, aproximadamente, 10 graus
centígrados acima da temperatura do cimento asfáltico, respeitado o limite máximo
de 177 graus centígrados.
b)

A massa asfáltica chegada à pista deve ser aceita, sob o ponto de vista da
temperatura, se:
1) A temperatura medida no caminhão não for menor do que o limite inferior da
faixa de temperatura prevista para a usina, menos 15 graus centígrados;
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2) A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas condições
de compressão tendo em vista o equipamento utilizado e o grau de compactação
objetivado.
- Qualidade de Ligante e Graduação da Mistura de Agregados
a) A quantidade de cimento asfáltico obtida pelo ensaio de extração por refluxo
"Soxhlet", em amostras individuais, não deve variar, em relação ao teor de projeto
de mais do que 0,3%, para mais ou para menos. A média aritmética obtida, para
conjuntos de 9 (nove) valores individuais, não deve, no entanto, ser inferior ao teor
de projeto;
b)

Durante a produção a granulometria da mistura poderá sofrer variações em relação
à curva de projeto, respeitadas as tolerâncias especificadas no item 3.

- Características Marshall da Mistura
a)

Os valores de % de vazios, vazios do agregado mineral, relação betume vazios,
estabilidade e fluência Marshall, devem atender ao prescrito no item 3;

b)

A eventual ocorrência de valores que não atendam ao especificado, poderá resultar
na não aceitação do serviço. As falhas ocorrentes devem ser corrigidas mediante
ajustes racionais na formulação do traço e/ou no processo executivo.

- Compressão
Os valores do grau de compactação, calculados estatisticamente pela expressão abaixo,
para conjuntos de no mínimo nove valores, devem ser iguais ou superiores a 97%:

x
=

 ( -x )2
e S =
N

N-1

N 9 (nº se determinações efetuadas).
2.7.10.3 Controle Geométrico
Os serviços executados devem ser aceitos, à luz do controle geométrico desde que
atendidas as seguintes condições:
a) Quanto à largura da plataforma: não devem ser admitidos valores inferiores aos
previstos no projeto;
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b) Quanto à espessura da camada acabada:
1) A espessura média da camada deve ser determinada pela expressão:

2) A espessura média determinada estatisticamente deve situar-se no intervalo de mais ou
menos 5%, em relação à espessura prevista em projeto.
3) Não devem ser tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de mais ou
menos 10%, em relação à espessura prevista em projeto.
4) Eventuais regiões, em que se constate deficiências de espessura, devem ser objeto de
amostragem complementar através de novas extrações de corpos de prova com sonda
rotativa. As áreas deficientes, devidamente delimitadas, devem ser reforçadas, às
expensas da Executante.
2.8.10.4 Acabamento
O serviço deve ser aceito, sob o ponto de vista de acabamento, desde que atendidas as
seguintes condições:
a)

As juntas executadas apresentem-se homogêneas em relação ao conjunto da mistura,
isentas de desníveis e saliências;

b) A superfície apresente-se desempenada, sem marcas indesejáveis do equipamento de
compressão, nem ondulações decorrentes de variações na carga da vibroacabadora.

2.9. MEDIÇÃO
O serviço de concreto betuminoso usinado a quente, executado e recebido na forma descrita, deve
ser medido pela determinação do volume de mistura aplicada e compactada, expresso em metros
cúbicos, fazendo-se distinção em relação à função da camada (rolamento ou intermediária).
No cálculo dos volumes, obedecidas as tolerâncias especificadas, deve ser considerada a espessura
média ( ) calculada como indicado no item 6.
Quando
for inferior à espessura do projeto, deve ser considerado o valor de
superior deve ser considerado a espessura do projeto.

, e quando for

3.0.ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO - Obras Complementares – Sinalização
Horizontal
3.1.OBJETIVO
Esta Especificação de Serviço define os critérios que orientam a execução de Sinalização Horizontal,
em obras em vias públicas no Município de Itapebi.
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3.2.GENERALIDADES
A Sinalização Horizontal é constituída por marcas viárias, tais como: faixas, legendas e símbolos, em
tipos e cores previamente definidos, apostas ao pavimento, podendo ser complementadas por tachas e
tachões.
A função da Sinalização Horizontal é regulamentar, advertir e orientar os usuários da via, com a
finalidade de otimizar a operação da mesma, tornando-a mais segura.

3.3.MATERIAIS
Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DERBA.
3.3.1. Tintas
a) As tintas a serem utilizadas nas demarcações viárias são de tres tipos: tinta a base de água, tinta
a base de resina acrílica e tinta a base de resinas naturais e/ou sintéticas. O projeto deve fornecer
as indicações de emprego de um ou de ambos os tipos;
b) A tinta deve ser fornecida embalada em recipientes metálicos ou plásticos adequados, com as
informações necessárias à identificação e características do produto legíveis no corpo da
embalagem;
c) A tinta deve apresentar por ocasião de seu uso viscosidade adequada, sem ser necessária a
incorporação de qualquer aditivo, de modo a permitir sua aplicação por máquinas de projeção
pneumática, devendo ressaltar uma película de espessura, em estado úmido, de 0,4mm a 0,6mm.
Para espessuras maiores devem ser feitas duas aplicações;
d) A tinta não deve ter suas propriedades modificadas ou se deteriorar, quando estocada, por um
período mínimo de 6 meses;
e) A tinta não deve apresentar, logo após a abertura do recipiente, sedimentos ou grumos que não
possam ser facilmente dispersos por agitação manual;
f) A tinta deve apresentar flexibilidade, resistência à água, ou calor e ao intemperismo, bem como
estabilidade, viscosidade, volatilidade, brilho, tempo de secagem, resistência à abrasão, massa
específica, constituição química e padrões de cor, compatíveis com os requisitos das
especificações adotadas pelo DERBA.
3.3.2. Microesfera de Vidro
Dois tipos de microesfera são utilizados, denominados "premix" e "drop-on". O primeiro é
misturado à tinta antes de sua aplicação, enquanto que o segundo é lançado sobre a tinta, nas áreas
pintadas. Além da diferença quanto à forma de aplicação, os dois tipos distinguem-se quanto ao
tamanho máximo e à graduação.
No referente às características físicas e químicas das microesferas, devem ser atendidos os
requisitos das especificações aprovadas pelo DERBA.
3.3.3. Taxas de Aplicação de Tintas e Microesferas
São apresentadas a seguir as taxas usuais de aplicação de tintas e microesferas. No entanto, pode
ser necessário o uso de outras taxas, em função de situações particulares.
a) Tintas
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A taxa de aplicação varia de 0,4 l/m2 a 0,6 l/m2, não sendo admitidas taxas inferiores ao limite
mínimo especificado. Para faixa com 0,10m de largura, 1 litro de tinta deve ser suficiente para
pintar entre 25,0m e 16,7m de faixa, dependendo da espessura da película;
b) Microesfera "premix"
A taxa de diluição, no reservatório da máquina de demarcação, é de 200g/l a 250g/l. Para uma
espessura da película de tinta de 0,4mm, a quantidade aplicada varia portanto de 80g/m2 a
100g/m2, e, para uma espessura de 0,6mm, de 120g/m2 a 150g/m2;
c) Microesfera "drop-on"
A taxa de aplicação é de 160g/m2, para película de espessura de 0,4mm, é de 200g/m2, para
película de espessura de 0,6mm, admitindo-se uma variação de mais ou menos 10%.

3.4.EQUIPAMENTO
O equipamento básico para a execução da sinalização horizontal compreende as seguintes unidades:
3.4.1.

3.4.2.

A pintura do pavimento (faixas, setas, números, zebrados, etc.) deve ser feita com máquinas autopropulsoras dotadas de potência de 30 HP, apropriada para o tipo de tinta empregada e provida de
"pistola de pintura" para retoques e marcações mas trabalhadas;
Acessórios para limpeza, marcação e medição, tais como: vassoura manual, furadeira, espátula,
linha de nylon, cordel, trena, gabaritos para setas, letras e números.

3.5.EXECUÇÃO
3.5.1. Tintas
A aplicação de tintas sobre o pavimento deve seguir, basicamente, as seguintes etapas:
a) Antes do início da execução dos serviços, a superfície do revestimento deve estar perfeitamente
limpa, seca e isenta de graxa e/ou óleo. O eixo da pista deve estar convenientemente locado, de
20,0m em 20,0m;
b) Marcação de linhas, a cada metro, com pontos de mais ou menos 3,0cm de diâmetro, com tinta;
c) Aplicação da tinta: no caso de faixas longitudinais de sinalização, a aplicação da tinta deve ser
feita com máquina automotriz, provida de pistola e misturador automático no tanque. Cuidados
especiais devem ser tomados na regulagem da pressão e altura da pistola, para que se obtenha a
largura e espessura de faixa padronizada. No caso de faixas interrompidas, deve ser observado o
espaçamento indicado pelo projeto. Para pinturas diversas (setas, legendas, etc), a linha deve ser
aplicada com pistola manual, com auxílio de gabaritos;
d) Na execução dos serviços devem, ainda, ser considerados os seguintes aspectos:
- a cor da tinta a utilizar (amarela ou branca) deve estar de acordo com o indicado no projeto.
- a pintura não pode ser executada em dias de chuvas ou com o pavimento úmido.
- as faixas devem apresentar condições de tráfego em tempo não superior a 30 minutos.
3.6.CONTROLE
3.6.1

Todos os materiais utilizados na execução dos serviços de Sinalização Horizontal devem satisfazer
às condições estabelecidas no item 3. MATERIAIS - desta especificação, e em outras que porventura
venham a ser exigidas pelo DERBA;
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3.6.2.

A Fiscalização deve exigir da executante dos serviços, certificados dos fabricantes que comprovem a
qualidade dos materiais fornecidos;

3.6.3.

As taxas de consumo de tintas e de microesferas devem ser determinadas, para verificação do
atendimento aos limites estabelecidos nesta especificação. O processo recomendado é o da pesagem
dos recipientes, antes e após a aplicação dos materiais;

3.6.4

Havendo suspeita quanto à qualidade dos materiais, a Fiscalização deve exigir ensaios
complementares, com ônus para a Executante;
O controle das condições de acabamento dos serviços que compõem a Sinalização Horizontal deve
ser feito, pela Fiscalização, em bases visuais;

3.6.5.

3.6.6.

O controle geométrico consiste na realização de medidas, à trena, para verificação de larguras,
espaçamentos e comprimentos das pinturas executadas.

3.7. ACEITAÇÃO
Os serviços de Sinalização Horizontal devem ser aceitos quando atendidas as seguintes condições:
3.7.1 A executante dos serviços tenha obedecido o projeto, estas especificações e as normas do
DENATRAN e do CONTRAN.
3.7.2. O acabamento seja julgado satisfatório;
3.7.3. A qualidade dos materiais empregados seja comprovada por certificados do fabricante e/ou por
laboratório idôneo;
3.7.4. As taxas de consumo especificadas tenham sido obedecidas, dentro das tolerâncias adotadas;
3.7.5. As dimensões executadas estejam dentro das tolerâncias definidas no projeto.
3.8. MEDIÇÃO
Os serviços, executados e recebidos na forma descrita, devem ser medidos da seguinte forma:
- Faixas: dependendo do estipulado em contrato, a medição se deve fazer por quilômetro ou pela área
efetivamente pintada, expressa em metros quadrados. No primeiro caso distinguir-se-á as faixas por
largura, por razão de interrupção e por tipo de tinta. No segundo caso, apenas pelo tipo de tinta.
- Legendas, símbolos e outras marcações especiais: nestes casos, a medição se deve fazer pela
determinação da área da maior figura geométrica envolvente, expressa em metros quadrados, para
cada um dos tipos de tintas utilizados.
4.

PAGAMENTO
O pagamento deve ser feito após a aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos
preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas as operações,
transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessários à completa
execução dos serviços.

Itapebi-BA, Julho de 2021.

REINAN SANTIAGO DE SOUZA
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 3000094035
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

ANEXO II
ORÇAMENTO
I. QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS
II. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
NA RUA OTHON CACHOEIRA COSTA, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE ITAPEBI/BA, REFERENTE AO CONTRATO
DE REPASSE nº 1070465-67/2020.
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PÁGINA EM BRANCO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE/TOMADOR: MUNICÍPIO DE ITAPEBI-BA
ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CONTRATO DE RAPASSE: 1070465-67/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OTHON CACHOEIRA COSTA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEBI/BA
LOCALIDADE: SEDE DO MUNICÍPIO (RUA OTHON CACHOEIRA COSTA)
BASE: SINAPI DES. (DEZEMBRO/2020) - ORSE (DEZEMBRO/2020) + BDI 25,60%

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. OTHON CACHOEIRA
COSTA, NA SEDE DO MUNIC. DE ITAPEBI-BA.

LOTE
Meta 1

ITEM

FONTE

CÓDIGO DESCRIÇÃO

450.681,93
UND

CUSTO
U (C/BDI)

450.681,93

1.1.

SINAPI

BDI 1

-

4.085,72

1.1.0.1.

ORSE

00051

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

M2

2,75

333,67

BDI 1

419,09

1.152,50

Serviço

1.1.0.2.

ORSE

09345

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE RUA (VIA PÚBLICA) E
SEMI - CADASTRO DE IMÓVEIS

M

883,50

2,64

BDI 1

3,32

2.933,22

Nível 2

1.2.

PAVIMENTAÇÃO

-

-

BDI 1

-

433.135,28

Nível 3

1.2.1.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

-

-

BDI 1

-

425.542,06

Serviço

1.2.1.1.

SINAPI

96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019

M2

7.130,90

1,80

BDI 1

2,26

16.115,83

Serviço

1.2.1.2.

SINAPI

95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

356,55

893,47

Serviço

1.2.1.3.

SINAPI

97915

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM 6M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M³XKM). AF_01/2018

M3XKM

10.696,35

0,69

Nível 3

1.2.2.

SINAPI

Serviço

1.2.2.1.

ORSE

1.2.2.2.

SINAPI

-

BDI
1

Nível 2

PASSEIO

-

CUSTO
U (S/BDI)

Serviço

Serviço

SERVIÇOS PRELIMINARES

QUANT

BDI 1 1.122,20

BDI 1

400.120,41

0,87

9.305,82

-

-

BDI 1

-

7.593,22

0016

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO

M2

110,00

19,07

BDI 1

23,95

2.634,50

94991

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

M3

7,70

512,73

BDI 1

643,99

4.958,72
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Nível 2

1.3.

Serviço

1.3.0.1.

SINAPI

Serviço

1.3.0.2.

SINAPI

Nível 2

1.4.

Serviço

1.4.0.1.

ORSE

SINALIZAÇÃO

-

-

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - PASSAGEM DE
PEDESTRES

-

297,60

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - DEMARCAÇÃO DAS
LATERAIS

-

198,26

LIMPEZA DA OBRA

-

-

LIMPEZA DE RUA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

-

7.130,90

6191
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BDI 1

-

9.966,79

16,00

BDI 1

20,10

5.981,76

16,00

BDI 1

20,10

3.985,03

BDI 1

-

3.494,14

BDI 1

0,49

3.494,14

0,39
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE/TOMADOR: MUNICÍPIO DE ITAPEBI-BA
ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CONTRATO DE RAPASSE: 1070465-67/2020

Item Descrição

Valor (R$)

Parcelas:

1
08/21

2
09/21

3
10/21

4
11/21

24,93%

24,03%

24,03%

27,01%

100,00%
100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25,00%

25,00%

25,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

1.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OTHON CACHOEIRA
COSTA

1.1.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.

PAVIMENTAÇÃO

1.3.

SINALIZAÇÃO

9.966,79

% Período:

25,00%
100,00%
0,00%

1.4.

LIMPEZA DA OBRA

3.494,14

% Período:

0,00%

450.681,93
4.085,72

433.135,28

Total: R$ 450.681,93

% Período:
% Período:
% Período:

%:

24,93%

24,03%

24,03%

27,01%

Repasse: 107.880,73 103.958,44 103.952,24 116.863,59
OBS:
A medição será por eventos, e desta forma, o
Cronograma deverá seguir ao PERÍODO informado
acima e não poderá ser exceder o número de Medições
previsto para o Contrato que é de 04 períodos/medições.

Período:

Contrapartida: 4.494,94
Outros: -

4.331,52
-

4.331,25
-

4.869,22
-

Investimento: 112.375,67 108.289,96 108.283,49 121.732,81
%:
24,93%
48,96%
72,99%
100,00%
Repasse: 107.880,73 211.839,17 315.791,41 432.655,00

Local/Data.

Acumulado:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Contrapartida: 4.494,94
Outros: -

8.826,46
-

13.157,71
-

18.026,93
-

Investimento: 112.375,67 220.665,63 328.949,12 450.681,93
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PÁGINA EM BRANCO
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA
CONTRATO Nº xxx /20xx
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICÍPIO DE ITAPEBI, E A EMPRESA, _______________,
COM BASE NA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 E NO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº - 131/20xx.

O MUNICÍPIO DE ITAPEBI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Othon Cachoeira
Costa, nº 204, Cidade Alta, inscrito no CNPJ sob o nº 13.634.993/0001-03, neste ato representado pelo seu
Prefeito, JUAREZ DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do R.G. nº. 44.082.283 50 SSP/BA,
inscrito no CPF sob o nº. 409.882.875-87, domiciliado na Avenida Vicente Barreira, s/n, Centro, nesta
cidade de ITAPEBI/BA, e do outro lado a empresa, _______________________________________,
pessoa jurídica de direito privado, com sede na ___________________________________________,
Cidade
de
_____________,
Estado
da
_________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
_________________________, neste ato representada pelo Sr. ___________________________,
brasileiro, portador do R.G. nº _______________________ SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº
__________________________, doravante denominado CONTRATADA tendo em vista o Processo
Administrativo nº. 131/2021, Processo de Licitação nº 131/2021 e Tomada de Preços nº. 001/2021, tem
justos e contratados, conforme cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, I, da Lei 8.666/93):
1.2. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil, para execução de obras de
pavimentação asfáltica na Rua Othon Cachoeira Costa, na Sede do Município de Itapebi/BA.
1.3. Na execução dos serviços a CONTRATANTE obedecerá, rigorosamente, às especificações
estabelecidas nos documentos que integram o edital de TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021 e as condições
indicadas em sua proposta de preços, que são considerados como parte integrantes deste Contrato como
se nele estivessem transcrito.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
I - o objeto e seus elementos característicos;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, II, da Lei 8.666/93):
2.1. O regime de execução será o de empreitada por preço unitário global.
2.2. Os serviços serão autorizados mediante Ordem de Serviço que instruirá a execução dos trabalhos e que
documentarão as comprovações dos serviços quando realizados.
2.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, OS CRITÉRIOS, DATABASE E PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES E A DO EFETIVO
PAGAMENTO (art. 55, III, da Lei 8.666/93):
3.1. O valor global do presente contrato é de R$ _____ (_____________), inclusos todos os custos e
despesas inerentes à sua execução, seguros, custos previdenciários, impostos de qualquer natureza.
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3.2. Os preços unitários correspondem àqueles consignados no orçamento que integra a proposta da
Contratada, constante dos autos da Tomada de Preços de nº 001/2021, que são considerados como partes
integrantes deste Contrato.
3.3. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados, pela Secretaria de Finanças, no prazo de
até 10 (dez) dias, após medição mensal dos serviços realizados, com a nota fiscal/fatura atestada, emitida
em nome da CONTRATANTE, no valor e condições estabelecidas neste contrato.
3.3.1. A empresa contratada deverá comprovar, mensalmente, no ato da apresentação de cada fatura, o
cumprimento referente ao mês antecedente, das obrigações abaixo, relativas aos empregados que estejam
prestando serviços referentes ao objeto deste contrato:
a) Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
b) Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
3.3.2. A falta de apresentação de qualquer um dos documentos citados no subitem 2.2.1, ensejará a
retenção do valor da fatura até que se regularize a pendência.
3.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias
à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do
documento em questão, corrigido e atestado.
3.5. O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todos os custos com
salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação dos serviços em horas extras por parte dos
empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento,
alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal,
de equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de CIPA
e de todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administrativo, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento,
pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de matérias e demais
insumos das obras e serviços a serem realizados.
3.6. O valor deste Contrato é irreajustável. Ocorrendo prorrogação que estenda a sua execução por mais 12
(doze) meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data da entrega da Proposta
de Preços, pela variação do Índice Nacional de Preços da Construção Civil - INCC, ou, na sua falta, índice
legalmente previsto à época.
3.7. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou
criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste
contrato, na forma da lei.
3.8. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA,
que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.
3.9. Em caso de mora no pagamento do preço dos serviços executados, seu valor será, mensalmente,
corrigido monetariamente, para fins de sua preservação contra a perda do poder aquisitivo da moeda
nacional, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, estabelecido pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE.
3.10. Se ocorrerem eventuais antecipações involuntárias de pagamento, decorrentes de quaisquer erros, ou
de outros eventos, a Contratada restará obrigada ao pagamento, em favor do Contratante, de juros
remuneratórios diários equivalentes a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) do valor adiantado,
contados até a data em que este realmente se tornou devido, compensando-se o cumprimento de tal
obrigação com o adimplemento das eventuais obrigações subsequentes de pagamento a cargo do
Contratante.
3.11. O ISS devido pela CONTRATADA à Fazenda Municipal, em razão do faturamento de serviços
abrangidos por este Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora por se tratar de responsabilidade
tributária por definição legal, na ocasião do pagamento da Nota Fiscal/Fatura.
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3.12. As revisões dos preços registrados dos serviços, para a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro, poderão ocorrer através de processo fundamentado e que comprove alteração nos custos por
meio de documentação a ser analisada pela Representação da Procuradoria Geral do Município.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de
atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE INÍCIO DE ETAPAS DE EXECUÇÃO E DE CONCLUSÃO E
VIGÊNCIA DO CONTRATO (art. 55, IV, da Lei 8.666/93):
4.1. Os serviços serão iniciados em até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço.
4.2. O prazo de execução deste serviço é de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da emissão da
Ordem de Serviço.
4.3. Poderá este contrato ser prorrogado, mediante termo aditivo, de acordo com o art. 57, da Lei Federal
8.666/93.
4.4. O prazo de vigência deste contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da sua
assinatura
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;

CLÁUSULA QUINTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (art. 55, V, da Lei 8.666/93):
5.1. Os recursos necessários para cobertura do disposto do presente instrumento correrão à conta da
seguinte dotação orçamentária:
Órgão: 03.10.00 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Unidade: 03.10.10 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Projeto/Atividade: 15.451.005.1.012 – Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários
Fonte de Recursos: 42 – Royalties / FEP / ANP
5.2. Os elementos de despesas que, por força de eventual prorrogação do presente, forem liquidados em
exercícios futuros, correrão por conta das respectivas rubricas orçamentárias correspondentes e/ou que
venham a substituir aquela estabelecida no caput desta cláusula.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA (art. 55, VI, da Lei 8.666/93):
6.1. O Município de Itapebi exigirá prestação de garantia para a contratação da obra descrita na Cláusula
Primeira deste Contrato, será de 5% (cinco por cento) sob o valor total da proposta a ser contratada, uma
vez que a mesma fora prevista no ato convocatório, conforme estabelece o art. 56 da Lei de LCC.
6.2. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser exigida
prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS PENALIDADES
CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS (art. 55, VII, da Lei 8.666/93):
7.1. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
7.1.1. Cumprir integralmente tudo que determina o “MEMORIAL DESCRITIVO” constante do Edital.
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7.1.2. Corrigir imediatamente, falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do
contrato.
7.1.3. Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em
função do objeto do contrato firmado.
7.1.4. Arcar com todas as despesas, relativas a mobilização, desmobilização, alimentação, transporte e tudo
mais de seu pessoal e equipamentos.
7.1.5. Responsabilizar-se por toda mão de obra necessária à realização do objeto do Contrato ao fiel
cumprimento de todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de Previdência
Social e de seguro pela qual é responsável.
7.1.6. Indenizar, inclusive a terceiros, em consequência de eventuais danos materiais ou institucionais,
causados pela CONTRATADA ou seus prepostos, na execução de suas atividades.
7.1.7. Manter durante a execução dos serviços escritório na sede do município com equipe técnica,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam perante a Secretaria de
Obras a responsabilidade técnica dos serviços, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer
determinação de emergência que se torne necessária.
7.1.8. Assegurar que todo o serviço contratado esteja sujeito a mais ampla e irrestrita fiscalização pelos
técnicos da Secretaria de Obras a qualquer momento, inclusive com direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer quaisquer serviços que não estejam de acordo com as determinações deste contrato,
responsabilizando-se a empresa contratada, nesta hipótese, por eventuais despesas.
7.1.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, a cujas reclamações
se obrigam a atender prontamente, sob pena de, no caso de recusa ou de demora no atendimento de
qualquer reclamação, a Secretaria de Obras, poderá confiar a outrem a execução dos serviços reclamados
às expensas da empresa contratada, cujas despesas serão descontadas de uma só vez, quando do
pagamento mensal subsequente, devido pela Prefeitura, não cabendo impugnação de seu valor e sem
prejuízo das penalidades cabíveis;
7.1.10. A modificação de membros da equipe técnica proposta, só será permitida por motivo de força maior,
condicionado à aprovação da Secretaria de Obras, devendo o substituto ser de igual ou superior
capacidade reconhecida.
7.1.11. Executar os serviços de acordo com as especificações e elementos que integram o Edital,
obedecendo rigorosamente às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, das
concessionárias de serviços públicos e a legislação pertinente.
7.1.12. Manter no local dos serviços Diário de Obras onde serão feitas as anotações diárias, referentes ao
andamento dos serviços, qualidade dos materiais e mão de obra, reclamações e problemas de ordem
técnica pelo responsável técnico indicado na fase de habilitação e pelos fiscais da Prefeitura. O Diário de
Obras ficará arquivado na Secretaria de Obras após a conclusão dos serviços.
7.1.13. Quando por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material “similar” ao
especificado, submeter o pretendido à Secretaria de Obras para que a mesma possa se pronunciar pela
aprovação ou não do material.
7.1.14. Retirar, quando for o caso, todo o entulho decorrente da execução dos serviços.
7.1.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas expensas,
obras/serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de
execução irregular, do emprego de matérias ou equipamentos inadequados ou não correspondentes às
especificações.
7.1.16. Elaborar, mensalmente, os relatórios gerenciais das atividades desenvolvidas que integrarão a base
documental para as medições financeiras.
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7.2. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
7.2.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço objeto deste contrato.
7.2.2. Disponibilizar o acesso a todas locais, para permitir a realização dos serviços.
7.2.3. Realizar todos os pagamentos nas condições e preços ora pactuados.
7.2.4. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
7.2.5. Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando
inexatas ou incorretas.
7.3. DAS PENALIDADES CABÍVEIS E OS VALORES DAS MULTAS:
7.3.1. A CONTRATADA que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas será aplicado às seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo, garantido a ampla defesa e o contraditório:
7.3.1.1. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
7.3.1.2. Multa por atraso injustificado no fornecimento ou serviço, que será graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos (art. 86, da Lei 8.666/93):
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total
da obrigação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
7.3.1.2.1. A multa a que se refere o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei (art. 86, § 1º da Lei 8.666/93).
7.3.1.2.2. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05(cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério da Secretaria Municipal de Finanças.
7.3.1.2.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá
ao contratado da responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.3.1.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar a Contratada as seguintes sanções (art. 87, da Lei 8.666/93):
a) advertência, sempre que forem constatadas infrações leves;
b) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
c.1) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação
contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais;
c.2) incorrer em inexecução do contrato;
c.3) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;
c.4) cometer fraude fiscal;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para
aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos previstos abaixo:
d.1) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
d.2) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito de
licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
d.3) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
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d.3.1) elevando arbitrariamente os preços;
d.3.2) vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
d.3.3) entregando bem diverso do contratado;
d.3.4) alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
d.3.5) tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
7.3.1.4. As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item anterior poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei (art. 88, da Lei 8.666/93):
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
7.3.1.5. A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele receber
delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
Art. 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
§ 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções
previstas nesta Lei.
§ 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia da respectiva contratada.
§ 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a
qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as
seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2
(dois) anos;
IV - 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 Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
§ 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
§ 2º. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 3º. A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO, EM CASO DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA EM LEI (art. 55, VIII e IX, da
Lei 8.666/93):
8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei ou regulamento (art. 77, da Lei 8.666/93).
8.2. O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 78 da
Federal nº 8.666/93, observando-se a pertinência da aplicação das hipóteses descritas nos dispositivos
retrocitados à ocorrência do fato ensejador da rescisão.
8.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no art.
77 da Federal nº 8.666/93 (art. 55, IX da Lei 8666/93).
8.4. A rescisão do presente Contrato poderá ser (art. 79, da Lei 8.666/93):
I) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Federal nº 8.666/93;
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II) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
III) judicial, nos termos da legislação;
8.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o
direito à prévia e ampla defesa.
8.6. No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do material ou
serviço já entregue e aprovado pelo CONTRATANTE.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
VIII - os casos de rescisão;
...
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou
regulamento.
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim
como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato
além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações
e mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 095 (cento e oitenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou
fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação;
§ 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
§ 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa da contratada, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
§ 3º. (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 4º. (Vetado).(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por
igual tempo.

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO, E À PROPOSTA DO LICITANTE
VENCEDOR (art. 55, XI, da Lei 8.666/93):
9.1. O presente instrumento vincula-se aos termos do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021 e seus
Anexos e à Proposta apresentada pela empresa ora CONTRATADA quando de sua participação na referida
licitação, podendo a CONTRATANTE recusar-se a aceitar os serviços prestados, uma vez constatada a
desconformidade com as condições ora firmadas.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E
ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS (art. 55, XII, da Lei 8.666/93):
10.1. O presente instrumento Contratual é regido pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666/93, e
suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.
10.2. Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93 e dos princípios
gerais de direito.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA DE MANTER DURANTE TODA
A EXECUÇÃO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES POR ELE
ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA
LICITAÇÃO (art. 55, XIII, da Lei 8.666/93):
11.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do presente Contrato, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas nos termos do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO (art. 67, da Lei 8.666/93):
12.1. A execução do presente Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Engenheiro, Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CREA-xx xxxxxx ou, por outro servidor designado pelo Prefeito do Município
de Itapebi, quando da emissão da Ordem de Serviço, com poderes de fiscalizar, e que representará o
CONTRATANTE diante da CONTRATADA, no curso da implementação do presente contrato e terá poderes
para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a
CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE.
12.2. O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para execução
dos serviços autorizados, juntamente com os respectivos projetos executivos.
12.3. Os serviços serão autorizados mediante Ordens de Serviço que instruirão a execução progressiva dos
trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados.
12.4. A CONTRATADA assegura à fiscalização, todas as facilidades para o fiel comprimento de suas
atribuições inclusive o acesso a qualquer hora e sem qualquer restrição, a todos os locais.
12.5. Reserva-se à Secretaria de Obras, o direito de intervir nas obras/serviços quando ficar comprovado a
incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiência dos equipamentos e/ou da mão de obra
empregados, podendo, neste caso, solicitar a rescisão desse Contrato, sem que desse ato resulte o direito
da mesma pleitear indenização, seja a que titulo for.
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de
exigi-la em oportunidades futuras.
13.2. Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá e/ou cederá, no todo ou em parte, serviço ou
obra objeto do Contrato, ressalvadas as sub-empreitadas de serviços especializados, as quais serão
previamente submetidas à fiscalização para autorização.
13.3. Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão
efeito.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO (art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93):
14.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Eunápolis, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
...
§ 2o Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no
estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer
questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo que também assinam.
ITAPEBI - BA, ____ DE ____________________ DE 20XX.

MUNICÍPIO DE ITAPEBI
Juarez da Silva Oliveira/Prefeito
CONTRATANTE

EMPRESA CONTRATADA
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
1 - _______________________________
CPF - ___________________________
RG - ___________________________

2 - ________________________________
CPF - __________________________
RG - __________________________
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
DADOS DA LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº

PROCESSO Nº

OBJETO:

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE
FAX
BANCO (NOME/Nº)
AGÊNCIA Nº
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
EMAIL
CONTA CORRENTE Nº

CPF

PLANILHA DE PREÇOS (VIDE MODELO ANEXO II)
Item

Descrição

Unid.

Quant.

Preço Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

VALOR TOTAL:
1. Nosso preço, conforme Planilha de Preços é de R$ __________ (__________________), que
acompanha esta Proposta, devidamente preenchida e assinado pelo representante desta empresa.
2. O prazo de execução dos serviços será de até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da expedição da
Ordem de Serviço emitida pela Administração Municipal.
3. O prazo de validade desta Proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
Envelope “B”, excluindo os prazos de recursos administrativos.
4. Declaramos que temos pleno conhecimento dos serviços a serem realizados e das condições de
trabalho.
5. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as recomendações e instruções da fiscalização
da Prefeitura Municipal de Itapebi, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização
dos serviços de conformidade com as especificações e os padrões da mesma.
___________________ - _______, ______ de ________________ de 20xx.
________________________________________________
Assinatura do Representante Legal do Licitante/Carimbo
OBSERVAÇÃO: Proposta de Preços em papel timbrado do licitante.
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

A empresa, ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
________________________________,
portador
(a)
da
Carteira
de
Identidade
de
nº
_________________________________,
inscrito
no
CPF
sob
o
nº
____________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (

).

__________________________________, _____ de __________________ de 20xx.

______________________________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A empresa, ________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
___________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
____________________________,
portador
(a)
da
Carteira
de
Identidade
de
nº
_________________________________,
inscrito
no
CPF
sob
o
nº
__________________________________, DECLARA, para fins de habilitação da TOMADA DE PREÇOS
nº 004/2020, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:
(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.
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.

_____________________________, _____ de __________________ de 20xx.

______________________________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
OBS: assinalar com um “X” a condição da empresa.

OBS: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser
beneficiada nesta licitação pela Lei Complementar 123/2006.
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MUNICÍPIO DE ITAPEBI
ESTADO DA BAHIA

Serviço Público Municipal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 131/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2021

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
ANEXO VII
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa _________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº ________________________________, representada por Responsável Técnico, Sr. (a)
_____________________________, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura –
CREA/CAU nº _____________________, compareceu a Prefeitura Municipal de Itapebi/BA para visita e
inspeção prévia do local e cercanias da obra objeto da Tomada de Preços de nº 001/2021.

Itapebi – BA, ________ de __________________ de 20xx.

Nome:___________________________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________________

Declaro sob as penas da Lei que recebi, na data acima, uma via do Atestado de Visita.

Nome:___________________________________________________________________

Assinatura:______________________________________________________________
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