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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 094/2021

TOMADA DE PREÇOS
NÚMERO 003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, através de sua
Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei
Complementar n.º123, torna público para conhecimento dos interessados que fará
realizar as 09:00(nove) horas do dia 21.09.2021, na sede da Prefeitura Municipal,
situada a Praça da Bandeira, n.º339, em SANTANA - Bahia, a Licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇO N.º003/2021, no regime de empreitada por
preço global, do tipo menor preço global por lote, tendo como objeto as obras de
Pavimentação Asfáltica de diversas ruas e Becos do Centro da Cidade no Município
de Santana-Bahia, conforme descrito nos Lotes I, e projetos básicos anexos ao
Edital.
As obras de pavimentação asfáltica em TSD de diversas ruas e Becos na sede do
município de Santana serão custeadas com recursos próprios.
As Especificações Técnicas, Desenhos que fazem parte dos Anexos deste Edital, o
próprio Edital e seus anexos serão fornecidos em meio eletrônico aos interessados.

1- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1.1- Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidas neste Edital para execução do seu objeto.
1.1.1. – Os licitantes que retirarem o Edital deste certame pelo sitio da Prefeitura
Municipal
de
Santana
(www.santana.ba.gov.br)
ou
https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial deverá enviar para o email
licitacao@santana.ba.gov.br declaração informando que retirou o edital da
TP003/2021, contendo as seguintes informações: razão social, CNPJ, endereço,
telefone pessoa responsável e email. A obrigatoriedade desta informação é para
que o Município no caso de haver qualquer alteração no processo licitatório possa
comunicar aos interessados.
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1.1.2 – Quando o licitante não enviar a declaração descrita neste item e ocorrer
qualquer alteração o edital do certame a responsabilidade é da empresa que não
encaminhou a Declaração de Retirada do Edital pelo site. (ANEXO XIII).
1.2- Não será admitida a participação de empresas em consórcio, ou que nomeiem
um mesmo representante.
1.3- Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido
consideradas inidôneas e/ou suspensas por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Direta ou Indireta da União, Estados e Municípios.
1.4 - Poderão participar desta licitação empresas devidamente cadastrada na
Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB, Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF do governo federal ou em
qualquer outro órgão público do estado da Bahia ou federal, que a capacite para
fornecimento dos serviços que constitui no objeto desta Licitação, e que satisfaçam,
integralmente, as condições deste Edital. (§2º Art.34 da Lei 8.666/93).
1.5 - As empresas não cadastradas deverão comprovar, obrigatoriamente, o
atendimento a todas as condições exigidas na Lei de Licitações, para
cadastramento, até o terceiro (3º) dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.
1.6 - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas propostas
alternativas.
1.7 - Caso seja necessário o acréscimo ou supressão dos quantitativos de seu
objeto, deverá ser obedecido às disposições contidas no Art.65 da Lei 8.666/93.
1.8 - Esta licitação poderá ser revogada ou anulada pela PREFEITURA, nos termos
previstos no Art.49 da Lei 8.666/93.
1.9 - Quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação, deverão ser
requeridos, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA, no
horário das 7:30 às 13:30 Horas, no endereço Praça da Bandeira, n.º399 – Centro –
Santana, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 1.10 a seguir
descrito.
1.10 - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão
atendidos quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data
estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas, fora deste
prazo serão consideradas como não recebidas.
1.11 - A Comissão deverá se manifestar sobre os eventuais pedidos de
esclarecimentos até 03 (três) dias antes do recebimento das propostas, esclarecêlas, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus
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Anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.
1.12 – A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório,
bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas
aplicáveis, observando-se o disposto nos subitens 1.9, 1.10 e 1.11 deste Edital e a
responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.
1.13 - Os interessados poderão retirar o edital na Divisão de Licitações e Contratos
Administrativos da Prefeitura na sede do município sem ônus ou ser enviado para o
e-mail dos interessados.

2- PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
2.1- Na data, horário e local estabelecidos neste Edital, em sessão pública, será
realizado o procedimento licitatório, com a participação dos representantes legais
dos licitantes.
2.1.1- Quando o licitante se fizer representar por sócio ou dirigente, este deverá
apresentar cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou ato de investidura dos
representantes legais, juntamente com o documento de identidade.
2.1.2- Quando o licitante se fizer representar por procurador, este deverá
apresentar documento de identidade e procuração em papel timbrado, firmada por
pessoa legalmente habilitada e com firma reconhecida em tabelionato, outorgando
amplos poderes de decisão ao credenciado, inclusive para interpor e desistir de
recursos, apresentando documentos da habilitação e proposta da empresa licitante.
2.1.2.1 – A procuração ou o documento de credenciamento deverão ser entregues
em envelope próprio e separado, no ato da entrega dos envelopes habilitação e
proposta financeira, devendo ser apreciado antes da abertura dos mesmos.
2.1.3- No caso de representante de nacionalidade estrangeira, deverá ser
apresentada a prova de permanência legal no país.
2.1.4- Será admitida a participação de apenas um representante de cada empresa
licitante. O representante que não comparecer a alguma reunião devidamente
marcada pela Comissão, a sua ausência implicará na concordância com as
decisões tomadas, não lhe cabendo, sob nenhuma hipótese, o direito de
impugnação ou recursos.
2.2- Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificação de
todos os licitantes, não será permitida a participação de retardatários.
2.3- O Processamento de licitação obedecerá ao disposto no Art.43 da Lei nº
8.666/93, a saber:
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2.3.1- Abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação dos
licitantes credenciados, e sua apreciação;
2.3.1.1 - O julgamento da “Documentação” será realizado com base nos
documentos constantes do Item 3 – DA HABILITAÇÃO.
2.3.2- Devoluções dos Envelopes - Proposta de Preços, fechados, aos licitantes
inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
2.3.2.1 - No caso dos licitantes inabilitados se recusarem a receber os invólucros
das Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a
disposição para retirada, mediante recibo na Divisão de Licitação e Contrato,
durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo o MUNICÍPIO fica
autorizado a incinerá-los.
2.3.3- Abertura do Envelope - Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;
2.3.4- Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e
com os preços correntes no mercado, e desclassificação das propostas
desconformes, incompatíveis, ou inexequíveis, na forma do Art. 48, II, da Lei nº
8.666/93.
2.3.4- A Comissão de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas
para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se
todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão,
de maneira geral, de acordo com as exigências deste Edital.
2.3.4.1 - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo
do preço fixado no Termo de Proposta, devendo esta, estar apresentadas firmes e
precisas:
a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido
pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário
prevalecerá, e o preço total será corrigido;
b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por
extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.
2.3.5 - A Comissão julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas e
consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela
que:
a)

Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor
zero; incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos
respectivos encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de
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produtividade incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser
realizado/entregue pela licitante vencedora, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade da própria licitante, e para os quais
ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou totalidade da
remuneração;
b)
Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;
c)
Apresentar preços inexequíveis.
c.1) Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores:
I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pelo Município, ou
II) - Valor orçado pelo MUNICÍPIO.
d) Propostas que contenham valor orçado superior ao valor máximo estimado.
2.3.6 - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e
com os preços correntes no mercado, e desclassificação das propostas
desconformes, incompatíveis, ou inexequíveis, na forma do Art. 48, II, da Lei nº
8.666/93.
2.3.7 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes
presentes e pela Comissão.
3- HABILITAÇÃO
3.1- Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados a
documentação relativa a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação
Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, conforme descrito neste Edital, que
deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada,
seja por tabelião de notas ou membro da Comissão de Licitação, no ato da abertura
da licitação, ou publicados em órgão da Imprensa Oficial, encabeçadas por índice
relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram.
3.2 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado,
endereçada à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com a descrição em sua
parte externa do Nome ou Razão Social do licitante, a Modalidade e Nº da licitação,
e a expressão "HABILITAÇÃO".
3.3- HABILITAÇAO JURÍDICA - A documentação consistirá em:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova
da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
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funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para o funcionamento
expedido pelo órgão competente.
e) Cédula de identidade dos sócios
3.4 - REGULARIDADE FISCAL - A documentação consistirá em:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo a sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal incluindo a Divida Ativa da
União do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
g) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho – CND TRABALHSTA;
h) Face ao disposto no artigo 97 da Lei 8.666/93, os licitantes deverão apresentar
declaração, em papel timbrado, devidamente assinado pelos seus representantes
legais, conforme modelo ANEXO VI.
3.4.1 - A validade das certidões referidas no item 3.3, alíneas "a" a “e”,
corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não
contenham expressamente o prazo de validade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento
tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma
legal pertinente.
3.4.2 - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código
Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o
débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se
contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através
de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da
data de recebimento das propostas.
3.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A documentação consistirá em:
a) Prova de registro e quitação do ano em curso, da licitante e do(s)
Responsável(is) Técnico(s) perante o CREA da região da sua sede.
a.1) A licitante sediada em outro Estado deverá providenciar o visto do CREA-BA na
sua Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica para fins de participação
desta licitação.
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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) dos mais expressivos serviços realizados e concluídos, similares aos do
objeto licitado, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os
atestados só serão considerados, quando devidamente certificados pelo CREA ou
CAU através de carimbo de vinculação dos mesmos às CATs respectivas e
acompanhadas das referidas CATs, contendo os seguintes itens de relevância:
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE
MASSA ASFALTICA PARA
PAVIMENTAÇÃO URBANA

2

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO
CM-30. AF_09/2017

3

4

5

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C. AF_01/2018
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

UNID

QUANTIDADE
MÍNIMA

M³xKM

3.000,00

M²

2.000,00

M²

2.000,00

M³

100,00

M³

100,00

b.1) Os atestados poderão ser apresentados em nome da licitante ou de qualquer
técnico de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, pertencente ao seu quadro permanente, comprovada essa condição
mediante apresentação de uma das seguintes condições:
1- Carteira de Trabalho acompanhada das Guias de recolhimento do FGTS;
2- Certidão do CREA ou CAU para os Responsáveis Técnicos;
3- Contrato de Prestação de Serviços;
4- Contrato de Trabalho registrado na DRT.
c) Declaração emitida pela licitante de que visitou os locais de execução dos
serviços e que tem pleno conhecimento de suas condições. (ANEXO IX)
d) Comprovação de que recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições objeto desta licitação (ANEXO VII);
3.5.1- Não serão aceitos atestados emitidos entre empresas do mesmo grupo
empresarial ou pela própria licitante.
3.5.2- Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem
sócios ou diretores da licitante.
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3.6- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - A documentação consistira em:
a) Balanço Patrimonial do último exercício social, na forma da lei, que comprove a
boa situação financeira, vedado a sua substituição por balancete ou balanço
provisório, podendo ser atualizado por índice oficial quando encerrado há mais
de 3(três) meses da data da proposta, assinada pelo contador responsável;
a.1) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em
Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do Licitante, observadas as
ressalvas da Lei de Sociedade por Ações, n° 6.404, de 15/12/76, em especial o art.
294;
a.2) Para Sociedades Limitadas, cópias autenticadas devendo ser assinadas por
técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da
sociedade;
a.3) para as demais empresas, cópia autenticada do Balanço Patrimonial e a
demonstração do resultado, devendo ser assinado por técnico em Ciências
Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade empresária.
a.4) as empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham
Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido;

b) 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 >1,00
ILG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO < 0,70
GEG =Passivo Circulante + exigível à Longo Prazo
Ativo Total
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;
d) Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional da Empresa, demonstrando
aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o
objeto da licitação, através de atestados dos serviços prestados e suas
Tomada de Preços n.º003/2021- Página 8 de 41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MOZY/QD6XKMVXAZGKGFVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Setembro de 2021
10 - Ano IV - Nº 641

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

respectivas quantidades, em similaridade ao do objeto licitado, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, os atestados deverão vir
acompanhados de notas fiscais ou contrato.
e) Comprovação de que possui até a data de apresentação das propostas, capital
social mínimo de 10 % do valor global orçado pela PREFEITURA, esta
DECLARAÇÃO deverá ser assinada pelo contador da empresa e em papel
timbrado.
3.7 – Declaração que o licitante: (ANEXO VIII)
a) Aceita todas as condições do presente edital, e das especificações que farão
parte integrante do Contrato independentemente de sua transcrição;
b) Não se encontra declarada inidônea perante qualquer poder Público Federal,
Estadual e Municipal;
c) Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitado;
d) Fornecerá nos locais de execução, todos os equipamentos, máquinas, mão-deobra e materiais compatíveis com o objeto da licitação;
e) Responderá pela veracidade das informações constantes dos documentos de
habilitação e proposta que apresentar, sob pena de rescisão contratual,
indenização por perdas e danos e responsabilidade penal.
3.8 – A falta ou insuficiência de qualquer documento ou informação determinada
neste edital autoriza desde logo, a inabilitação do licitante.
3.9 - O Certificado de Registro Cadastral emitido por outros órgãos ou
entidade da Administração Pública poderá ser utilizado como cadastro para
este certame. (§2º Art.34 da Lei 8.666/93).
3.10 – A Licitante que enviar seus envelopes de Habilitação e Proposta de Preços
e não estiver seu representante na sessão de abertura das propostas deverá
encaminhar os ANEXOS XI e XII.
3.11 - Em conformidade com o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, para fim de
aplicação neste edital, conceitua-se como microempresa e empresa de pequeno
porte a sociedade empresarial, a sociedade simples e os empresários devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro de Pessoas
Jurídicas, conforme entendimento do artigo 966 da lei nº 10.406/02 (Código Civil),
desde que:
a) No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano–calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a
ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
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(quatro milhões e oitocentos mil reais).
3.12 - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a
comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura
do contrato. Contudo, deverão os licitantes, apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006);
3.13 - 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 a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por
igual período, a critério da PREFEITURA, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa;
3.14 - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no item
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo dos sansões
previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
PREFEITURA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
4- PROPOSTA DE PREÇOS
4.1- A proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo a via
original devidamente assinada, datilografada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, endereçada à COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, com a descrição em sua parte externa do nome ou Razão Social do
licitante, a modalidade e nº da licitação, e a expressão "PROPOSTA DE PREÇOS".
4.2- A Proposta de Preço deverá ser datilografada ou por computador sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, conforme modelo constante do Anexo II, e
deverão conter:
a) Razão Social da empresa, endereço, telefone e telefax;
b) Número do CGC, Inscrição Estadual e Municipal;
c) Número da Tomada de Preços e objeto da mesma;
d) Preços unitários e valor estimado global, em moeda nacional, prazos,
condições de pagamento, de acordo com o previsto neste Edital;
e) Validade da proposta - não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias;
4.3- Os preços apresentados são definitivos, CIF, na sede do Município, completos
e suficientes para o cumprimento integral do objeto da presente licitação, incluídas
as despesas com encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, mão-de-obra,
transporte e quaisquer outras relacionadas direta ou indiretamente com o objeto;
4.4 – Nos preços apresentados não será aceito qualquer alteração posterior, por
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qualquer meio, informando engano, erro ou omissão do responsável ou de seus
funcionários.
4.5 – O valor estimado da Contratação é de:
LOTE I : R$ 351.586,93(trezentos e cinqüenta e um mil quinhentos e oitenta e seis
reais e noventa e três centavos);
4.6 – Para os preços unitário dos itens das Planilhas Orçamentárias onde a fonte for
COMPOSIÇÃO, o licitante deverá apresentar a Planilha de Composição de Custo
Unitário para o item, conforme modelo anexo neste edital.
5- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1- Será considerado vencedor desta licitação o licitante que apresentar as
propostas de acordo com as especificações deste Edital e oferecer o menor preço
global por lote.
5.2 - Após apreciação das propostas pela Comissão Permanente de Licitação, a
documentação será encaminhada para deliberação da autoridade competente
quando à homologação e adjudicação do objeto da Licitação.
5.3 - Até a assinatura do instrumento contratual, poderá a autoridade competente
excluírem licitantes, em despacho motivado, sem direito a indenização e sem
prejuízo de outras sanções, se tiver ciência do fato ou circunstância anterior ou
posterior ao julgamento da Licitação que revele inidoneidade ou falta de capacidade
financeira, técnica ou administrativa.
5.4 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para
as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar nº.
123, de 14/12/2006).
5.4.1 - No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para
fins de gozo dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/06, deverá
ser apresentada também:
i) Certidão da Junta Comercial, no caso de empresas ali registradas (Conforme
Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007).
ii) Certidão específica do Registro Civil das Pessoa Jurídicas competente, nos
demais casos.
5.5 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
5.6 - Para efeito do disposto no subitem 5.5 deste Edital (Art. 45 da Lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06
supramencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do
art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.7 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 5.5 e 5.6.
acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
5.7.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas vencedoras, o
desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as
licitantes empatadas serão convocadas.
5.8 - A condição prevista no item 5.6 somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.9 - As dúvidas, reclamações e impugnações que porventura surgirem durante as
reuniões serão registradas em atas, e decididas a critério do Presidente da
Comissão na própria reunião, ou deixadas para posterior deliberação,
comunicando-se o resultado aos interessados.
5.10 – Ocorrendo divergência entre valores e seus respectivos extensos,
prevalecerão estes últimos.
5.11 – No caso de divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o
primeiro, e nesta hipótese a Comissão recalculará o total corretamente para poder
efetuar o julgamento.
6- RECURSOS
6.1- Os recursos relativos a esta licitação serão formalizados de acordo com as
disposições do CAPITULO V - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, da Lei
nº8.666/93.
6.2 - Qualquer impugnação quanto ao teor deste Edital, que esteja em desacordo
com as disposições da Lei 8666/93, deverá o licitante fazê-lo até 05 (cinco) dias
Tomada de Preços n.º003/2021- Página 12 de 41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MOZY/QD6XKMVXAZGKGFVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Setembro de 2021
14 - Ano IV - Nº 641

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Comissão Permanente de Licitação julgar e responder a impugnação em até 03
(três) dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação.
6.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-os
aceito sem objeções venha a apontar, depois da abertura das propostas, falhas ou
irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recursos.
6.4 - Não serão admitidos recursos sobre fatos não apontados em atas, nem
aqueles interpostos fora do prazo.

7 - PRAZO DE ENTREGA
7.1 – A obra hora licitada terá o prazo de realização no total de 180 (cento e oitenta)
dias após a assinatura do contrato.
7.2 - Os contratos a serem firmados terão os prazos de duração de 180(cento e
oitenta) dias a partir das datas das assinaturas dos mesmos, podendo ser
prorrogado por períodos anuais e sucessivos, firmando-se para tanto, termos
aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste em
contrário.
7.3 - Os serviços serão recebidos em perfeitas condições, atendidas as
especificações contidas neste Edital, e mediante a ordem de serviços emitida pela
Prefeitura Municipal de Santana.
7.4 – A Prorrogação de que tratar o item 7.2 é adstritas ao Art. 57, inciso I e II da Lei
8.666/93.
8 - PAGAMENTOS
8.1 – Os pagamentos serão realizados mediante medição dos serviços efetivamente
entregues no período findo devidamente conferido e aprovado pela Secretaria de
Obras e mediante a apresentação do respectivo documento fiscal emitida pela
Contratada, preenchidos corretamente.
8.1.1 – A medição e o pagamento serão realizados por eventos, conforme descrito
na
planilha
PLE
Planilha
de
Levantamento
de
Eventos
Detalhamento de Eventos, anexo a este edital.
8.2 – As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao
período de entrega e os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de apresentação e autorizado pela CEF.
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8.3 - A Prefeitura Municipal de Santana - BA poderá deduzir de qualquer
pagamento, de pleno direito, os valores correspondentes a qualquer ônus
decorrentes da execução do contrato.
8.4 - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais.
8.5 - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela
estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.
8.6 - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante
Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem
Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas às
condições estabelecidas neste Edital.
8.7 - As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada as
cláusulas contratuais e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar
isentas de erros ou omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à
contratada para correções.
8.8 - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do ISS, INSS, IRPJ e demais
contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §
6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das
contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente
à natureza dos serviços.
8.9 - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais,
previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da
execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão
do Município de Santana-Bahia da lide das eventuais ações reclamatórias
trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência
contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas
ações.
8.10 - Na hipótese do MUNICÍPIO vir a ser condenada, solidária ou
subsidiariamente em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima
referidas, e se o contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será
deduzido do valor das faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de
composição entre as partes, visando o reembolso da importância despendida pelo
MUNICÍPIO, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, o
MUNICÍPIO utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a
licitante vencedora, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com
as duas hipóteses previstas neste item.
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8.11 - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do
contrato e da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo MUNICÍPIO que cubra(m) a
execução dos serviços/fornecimentos.
8.12 - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência
contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.

9 - REVISÃO DE PREÇOS
9.1 - A revisão de preços somente será efetuada desde que acha expressa
autorização da Administração.
10 - CONTRATAÇÃO
10.1 - O adjudicatário da presente licitação será convocado para assinatura do
contrato, na forma da Lei, após a homologação, devendo comparecer no prazo de
05 (cinco) dias contados da data da convocação.
10.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela Prefeitura Municipal de SANTANA - Bahia (Art. 64, parágrafo
1º, da Lei nº 8.666/93).
10.3 - Poderá a Prefeitura Municipal de SANTANA, quando o licitante convocado
deixar de comparecer para assinatura do contrato no prazo de 10 (dez) dias a
contar de sua convocação, convocar licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo e igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quando aos preços atualizados de conformidade com
este Edital, ou revogar a licitação independente da Comissão previstas no Art. 81 da
Lei nº 8.666/93.
10.4 - Decorridos 60(sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem
convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.
10.5 - O Contratado não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do
objeto do contrato.
10.6 - As despesas com a contratação decorrente desta licitação correrão por conta
da Dotação Orçamentária: 02.03.00 – 1.019– 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações –
Fontes 0 e 24;
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10.7 - Os recursos financeiros necessários à execução dos objetos dos contratos
serão dos recursos próprios.

11 - PENALIDADES
11.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de
10(dez) dias contados da data de sua convocação ficará sujeito à multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor global da proposta.
11.2 - Em caso de inadimplemento de suas obrigações, ficará a contratada sujeita
às penalidades previstas no Capitulo IV - Seção II - Das Sanções Administrativas,
da Lei 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando de logo
estipulada multa de mora 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na
execução do objeto do contrato.
12 - RESCISÃO
12.1 - A rescisão do contrato será efetuada conforme disposto no Capítulo III Seção V - Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei nº 8.666/93.
13 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 - Acatar as orientações do MUNICÍPIO inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
13.2 - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados,
bem como pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste
contrato.
13.3 - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista,
Previdenciária, Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua
conta, os recolhimentos em suas devidas épocas.
13.4 - Desfazer, corrigir ou substituir os serviços/fornecimentos rejeitados pela
fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as
despesas necessárias.
13.5 - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos
necessários à execução dos serviços ora licitados.
13.6 - Fornecer e afixar placa de identificação dos serviços, no padrão definido pelo
MUNICÍPIO e em local por ele indicado, cujo modelo encontra-se na publicação
Instruções para a Preparação de Placas.
13.7 - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados
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perante o MUNICÍPIO e terceiros, na forma da legislação em vigor; bem como por
dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo o
MUNICÍPIO isento de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza
pela infringência da legislação em vigor, por parte da licitante vencedora.
13.8 - Estará a cargo da licitante vencedora obter, às próprias expensas, todas as
licenças, em especial às da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe
serão exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas às leis,
regulamentos ou determinações Federais, Estaduais e Municipais relativas à
execução dos serviços.
13.9 - A licitante vencedora deverá tomar todas as precauções necessárias para
evitar prejuízos a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que
ocorrerem em função dos serviços/fornecimentos contratados.
13.10 - A licitante vencedora deverá, onde couber, estar constituída das instalações
necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços/fornecimentos, em
local a ser indicado pelo MUNICÍPIO, observadas as recomendações contidas nas
Especificações Técnicas constantes dos ANEXOS, parte integrante deste Edital.
13.11 - A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela
garantia de que os materiais a serem utilizados na execução dos serviços objeto
deste Edital são novos, sem uso e livres de defeito de projeto ou fabricação,
obrigando-se a garanti-lo pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de entrega
dos mesmos ao MUNICÍPIO.
14 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 - A fiscalização dos serviços e da obra caberá diretamente ao Departamento
de Obras através do seu técnico responsável, por intermédio de técnico designado
na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante
vencedora está executando as obras obedecendo ao contrato e aos documentos
que o integram.
14.2 - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora,
inclusive rejeitando serviços e materiais que estiverem em desacordo com o
Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada
pelo uso. Obrigando-se desde já a licitante vencedora a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários
ao desempenho de sua missão.
14.3 - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço/fornecimento
que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando
conhecimento do fato a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços
Públicos, responsável pelo acompanhamento do contrato.
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14.4 - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
14.5 - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer a
Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pelo acompanhamento do
contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.
14.6 - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas,
os serviços e produtos que vierem a ser recusado.
14.7 - Será o Objeto desta licitação considerada recebido como definitivo, após
vistoria pelo Departamento de Obra, que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.
15 - DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Este Edital, a proposta da contratada, o parecer da Comissão e todos os
elementos que serviram de base à licitação, serão parte integrante do contrato,
independentemente de transcrição.

15.2 - Após a abertura dos envelopes das propostas, não serão aceitas
desistências, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissão que deverá, obrigatoriamente, transcrevê-lo em ata.
15.3 - Fica assegurado à PREFEITURA alterar, no todo ou em parte, as condições
deste Edital, as especificações e qualquer exigência pertinente a esta TOMADA DE
PREÇOS, desde que seja feita divulgação, pela mesma forma em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando
inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação das propostas.

15.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura
Municipal de SANTANA-Bahia, o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha
a apontar, depois da abertura dos envelopes, falhas ou irregularidade que
porventura o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

15.5 - Fica fazendo parte integrante do presente Edital os anexos seguintes:
Anexo I – Modelo da Proposta;
Anexo II – Planilha orçamentária de Preços Máximos e Outras Planilhas;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Carta de Credenciamento;
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Anexo V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR.
Anexo VI – Declaração de Idoneidade
Anexo VII – Declaração de recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento
de todas as informações e das condições objeto desta licitação
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO
ANEXO IX - DECLARÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS
ANEXO X – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO XI – Declaração de Renúncia - Fase Habilitação;
ANEXO XII- Declaração de Renúncia - Fase Julgamento;
ANEXO XIII – Guia de Retirada do edital.

15.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Santana - Bahia, para dirimir as dúvidas ou
questões oriundas do Contrato a ser assinado entre o Licitante vencedor e a
Prefeitura, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16 - MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Maísa Cristiane Neves de Almeida - Presidente
Thais Silva dos Anjos – Membro
Roberth Eduardo Fagundes de Almeida – Membro

Santana-Ba, 01 de setembro de 2021.

Maísa Cristiane Neves de Almeida
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA
SANTANA(Ba), .................. de ................................ de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
Att.: Comissão de Licitação

Referente: Tomada de Preço n.º003/2021.

OBJETO: Obras de Pavimentação Asfáltica de diversas ruas e Becos do Centro da
Cidade no Município de Santana-Bahia, conforme descrito nos Lotes I, e projetos
básicos anexos ao Edital.
Tendo examinado o Edital de TP n.º003/2021 e seus elementos técnicos
constitutivos, apresentamos nossa Proposta de Preços para realização das obras
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objeto da licitação em referência, no valor global de R$_______,___
(______________), composto pelos preços do lote descritos a baixo, conforme
planilha orçamentária anexa a esta proposta:
ITE
M
1

CONTRATO

Custeadas com
recursos próprios.

LOTE
LOTE I

DESCRIÇÃO

VALOR R$

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
DIVERSAS RUAS E BECOS NA
SEDE DO MUNICÍPIO

Os preços unitários e globais de cada item são os descritos na planilha
orçamentária anexa a esta proposta.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar os serviços no prazo
fixado no edital, a contar da data de assinatura do contrato com a PREFEITURA.
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será
considerada um contrato de obrigação entre as partes.
Prazo de execução
180 (cento e oitenta) dias.
VALIDADE DA PROPOSTA
Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
abertura da mesma.
DECLARAÇÕES
1. Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as
cláusulas e condições do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições da Lei
Federal nº 8.666 de 21/06/93. E suas alterações, que integrarão o contrato.
2. Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e
quaisquer despesas, diretas e indiretas com materiais, peças, ferramentas,
equipamentos, mão de obra, impostos, contribuições e aquelas pertinentes a
legislação trabalhista e fiscal, taxas e emolumentos junto a órgãos públicos
municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da execução dos serviços, ou
qualquer outro custo que venha a incidir, inclusive lucro.

Cidade(UF), ....... de ................. de 20__.
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Nome da empresa
CNPJ
Representante
RG/CPF
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS MÁXIMOS

LOTE I
TOMADA DE PREÇO N.º003/2021
OBJETO: Obras de Pavimentação Asfáltica de diversas ruas e Becos do Centro da Cidade no Município de Santana-Bahia, conforme
descrito nos Lotes I, e projetos básicos anexos ao Edital.
BDI : 19,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item

Código

Banco

1

Descrição

Quant.

Valor
Unit

Valor
Unit
com
BDI

TRANSPORTE DE MATERIAL

1.1

95303

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3
DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO
URBANA

1.2

100986

SINAPI

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

2
2.1

Und

96402

SINAPI

Peso (%)

13.793,79

3,92%

M³xKM

12235,05

0,83

0,99

12.145,49

3,45 %

M³

230,85

5,97

7,14

1.648,30

0,47 %

330.559,42

94,02%

5.880,86

1,67 %

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

Total

M²

2308,50

2,13

2,55
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2.2

95995

SINAPI

9537

SINAPI

3

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

M³

230,85

1.175,96

1.406,45

M²

2308,50

2,62

3,13

324.678,56

SERVIÇOS FINAIS

3.1

LIMPEZA FINAL DA OBRA

92,35 %

7.233,73

2,06%

7.233,73

2,06 %

TOTAL GERAL: 351.586,93

100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Item

Etapa

Mês 01

1

TRANSPORTE DE
MATERIAL

13.793,79

2

PAVIMENTAÇÃO

55.093,24

3

SERVIÇOS FINAIS

Mês 02

55.093,24

Mês 03

55.093,24

Mês 04

55.093,24

55.093,24

Mês 05

55.093,24

Mês 06

Total

Peso (%)

13.793,79

3,92 %

55.093,24

330.559,42

94,02 %

7.233,73

7.233,73

2,06 %

351.586,93

100,00%

TOTAL MÊS: 68.887,02

55.093,24

55.093,24

55.093,24

62.326,97

TOTAL ACUMULADO: 68.887,02

123.980,26

179.073,49 234.166,73 289.259,97

351.586,93
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Contrato que celebram entre si a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA-BA, e a empresa
........................................................... para obras
de Pavimentação Asfáltica de diversas ruas e
Becos do Centro da Cidade no Município de
Santana-Bahia, conforme descrito nos Lotes I.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA, entidade de Direito Publico
interno, com sede à Praça da Bandeira, n.º 339 – Centro, nesta cidade, inscrita no
CNPJ nº ______________________, neste ato apresentado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. __________________________, de ora em diante denominada
simplesmente
CONTRATANTE;
e
de
outro
lado,
a
empresa
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com
sede a ____________________________, na cidade de ____________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
nº
__________,
inscrição
estadual
nº
_____________________,
neste
ato
representada
pelo
_________________________________, portador da cédula de identidade RG sob
n.º __________, e inscrito no CPF nº ____________________, residente e
domiciliado à __________________ , na cidade de __________________,
doravante denominada CONTRATADA, e de conformidade com os elementos
constantes da Tomada de Preços nº 003/2021, e, ainda, com fulcro nas disposições
da lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores tem entre si, como certo e
avençado o presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições
que mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato as
Obras de Pavimentação Asfáltica de diversas ruas e Becos do Centro da Cidade no
Município de Santana-Bahia, conforme descrito nos Lotes I, e projetos básicos
anexos ao Edital da Tomada de Preços n.º003/2021. Que serão custeadas com
recursos próprio.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Edital Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº
003/2021, e todos os documentos que compõe o respectivo processo ficam fazendo
parte integrante do presente contrato como se aqui estivesse transcrito.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor global da obras de pavimentação
asfáltica objeto deste contrato, conforme proposta vencedora apresentada pela
contratada é R$ ____,___ (__________________________), é composto pelos
valores abaixo descrito:
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ITEM

CONTRATO

1

CUSTEADOS POR
RECURSOS
PROPRIOS

LOTE
LOTE I

DESCRIÇÃO

VALOR R$

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE
DIVERSAS RUAS E BECOS SEDE DO
MUNICÍPIO

PARÁGRAFO 1º - As quantidades de serviços foram fixadas pela Contratante e são
passíveis de oscilações, respeitando-se o valor final contratual.
PARÁGRAFO 2º - Os valores definidos nesta cláusula são definitivos, CIF, na sede
do Município, completos e suficientes para o cumprimento integral do objeto da
presente licitação, incluídas as despesas com encargos sociais e trabalhistas,
taxas, impostos, mão-de-obra, transporte e quaisquer outras relacionadas direta ou
indiretamente com o objeto deste contrato;
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O prazo para execução das obras de
pavimentação objeto deste Contrato será de 180(cento e oitenta) dias a contar da
assinatura deste termo, ou, quando da total execução do objeto ora contratado,
podendo ser prorrogado por períodos anuais e sucessivos, firmando-se para tanto,
termos aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das partes se manifeste em
contrário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - As obras somente serão recebidas em perfeitas
condições, atendidas as especificações contidas no Edital de Tomada de Preços
n.º003/2021 e projetos aprovados pela CEF.
PARAGRAFO SEGUNDO - As Prorrogações de que tratar o caput desta Clausula
são adstritas ao Art. 57, inciso I e II da Lei 8.666/93
PARÁGRAFO TERCEIRO – As obras deverão ter início em até 5 (cinco) dias,
contados da expedição da ordem de serviço, obedecendo o cronograma de
execução do contrato.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes
do presente contato correrão por conta da Dotação Orçamentária: 02.03.00 –
1.019– 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Fontes 0 e 24.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO – as obras que constitui
o objeto deste contrato deverão ser fornecidas de conformidade com a metodologia
proposta, podendo ser readequada conforme os planos da Prefeitura.
PARÁGRAFO ÚNICO – O regime de contratação é o de empreitada por preço
global.
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - Os pagamentos serão realizados
mediante medição dos serviços efetivamente entregues no período findo
devidamente conferido e aprovado pela Secretaria Municipal de Obras e mediante a
apresentação do respectivo documento fiscal emitida pela Contratada, preenchidos
corretamente.
§1º – A medição e o pagamento serão realizados por eventos, conforme descrito na
planilha
PLE
Planilha
de
Levantamento
de
Eventos
Detalhamento de Eventos, anexo a este edital.
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§2º – As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao
período de entrega e os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de apresentação.
§3º - A Prefeitura Municipal de Santana - BA poderá deduzir de qualquer
pagamento, de pleno direito, os valores correspondentes a qualquer ônus
decorrentes da execução do contrato.
§4º - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais.
§5º - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela
estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.
§6º - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do ISS, INSS e IRPJ e demais
contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §
6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das
contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente
à natureza dos serviços.
§7º - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais,
previdenciários, tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da
execução do contrato, principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão
do Município de Santana-Bahia da lide das eventuais ações reclamatórias
trabalhistas, propostas por empregados da licitante vencedora, durante a vigência
contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável pelas referidas
ações.
§8º - Na hipótese do MUNICÍPIO vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente
em ações reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o
contrato estiver vigente, o valor da referida condenação será deduzido do valor das
faturas vincendas e desde que não haja possibilidade de composição entre as
partes, visando o reembolso da importância despendida pelo MUNICÍPIO, a título de
condenação trabalhista solidária ou subsidiária, o MUNICÍPIO utilizará o direito de
regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante vencedora, sendo que
desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses previstas
neste item.
§9º - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do
contrato e da(s) Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo MUNICÍPIO que cubra(m) a
execução dos serviços/fornecimentos.
§10º - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
Tomada de Preços n.º003/2021- Página 27 de 41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MOZY/QD6XKMVXAZGKGFVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quarta-feira
22 de Setembro de 2021
29 - Ano IV - Nº 641

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art.
55, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços contratados somente
poderão ser revisados desde que a Secretaria de Planejamento autorize.
CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO - Em caso de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, ficará a CONTRATADA sujeita às
penalidades previstas no Capítulo III- Seção V da Inexecução e da Rescisão dos
Contratos da Lei 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Além do disposto no caput desta cláusula, a inexecução
total ou parcial do ajuste, caracterizará o descumprimento das obrigações
assumidas, ficando a CONTRATADA sujeita, além da Multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total do contrato, ficando a critério da Prefeitura Municipal, à:
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre
o valor total do contrato.
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia
subsequente ao trigésimo dia de atraso.
PARAGRAFO SEGUNDO - A multa aplicada será descontada do valor a ser
recebido (valor total do contrato) pela CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO - Se o valor da multa exceder ao do valor total do
contrato, além da perda deste valor, a CONTRATADA responderá pela sua
diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
PARAGRAFO QUARTO – Em hipótese nenhuma poderá a CONTRATADA alegar a
suspensão/paralisação da obra sob o argumento de ausência de pagamento em
que o atraso não for superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da efetiva
medição e aprovação pelo órgão responsável.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização dos serviços caberá
diretamente a Secretaria Municipal de Planejamento por intermédio de técnico do
departamento de engenharia da administração municipal, designado na forma do
Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se o Contratado está
executando os serviços obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.
§1º - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso.
Obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização
aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua
missão.
§2º - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço/fornecimento
que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando
conhecimento do fato a Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pelo
acompanhamento do contrato.
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§3º - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos
necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
§4º - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer a Secretaria
Municipal de Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.
§5º - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas,
os serviços e produtos que vierem a ser recusado.
CLAUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO - As obras objeto deste contrato serão
recebidos de acordo com o disposto nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a
redação determinada pela Lei no 8.883/94.
§ÚNICO - Será o Objeto deste contrato considerado recebido como definitivo, após
vistoria pelo Departamento de Engenharia do Município, que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no Art. 69 da
Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato
será efetuada conforme disposto no Capítulo III- Seção V- Da Inexecução e da
Rescisão dos Contratos, Arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica estabelecido que a CONTRATADA não
pode transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto deste contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato
deverá ser executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das
estipulações contidas nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS - Além dos encargos assumidos em outras
cláusulas deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados
neste instrumento, obriga-se a:
§1º. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações
concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os
quais correrão por sua conta exclusiva.
§2º. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste
contrato.
1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a
assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados,
ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais
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que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não
reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.
§3º. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços ora
contratados, ficando a seu cargo as respectivas despesas.
§4º. Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o
MUNICÍPIO, bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os EPI equipamentos de proteção individual e os instrumentos necessários à execução dos
serviços contratados.
§5º. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições e
responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição de vencedora do certame.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA será
responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de
vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados.
§1º. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas,
por ela ou pelo MUNICÍPIO, para reparação desses danos ou prejuízos.
§2º. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer
equívoco da proposta ou de má administração da CONTRATADA.
§3º. A CONTRATADA é a única responsável pela procedência dos serviços que vier
a utilizar na construção da pavimentação.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - A
CONTRATADA será responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado
a terceiros ou à PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, durante a execução da
obra contratados ou em decorrência deles.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO - Concluídos os
serviços objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará através da Fiscalização,
a aprovação dos mesmos. O MUNICÍPIO fará na ocasião, as observações que julgar
necessárias, rejeitando os serviços que não tenham sido executados a contento nos
termos estabelecidos neste instrumento. Ocorrendo esta hipótese, será dado um
prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complete ou refaça os serviços
rejeitados. Aceitos os serviços, o MUNICÍPIO emitirá Termo de Encerramento Físico
do Contrato, que possibilitará a liberação da garantia.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e
pelas disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A contratada reconhece os direitos da Administração
em caso de rescisão administrativa prevista no Art.77 da Lei nº 8.666/93.
Tomada de Preços n.º003/2021- Página 30 de 41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MOZY/QD6XKMVXAZGKGFVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Setembro de 2021
32 - Ano IV - Nº 641

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

CLÁUSULA VIGÉSIMA – É obrigação da CONTRATADA 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.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade da
Santana - Bahia, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
SANTANA-Ba, ........de ............de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
Contratante

Contratada

Testemunhas:
1–
2–
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ANEXO IV
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021.

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ____ e Inscrição Estadual sob
n.º___, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))
Sr(a)_________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º_______ e CPF
n.º___________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)...,
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _____ , CPF n.º______, a quem confere(imos)
amplos

poderes

para

representar

a

(Razão

Social

da

Empresa)

perante

__________________(indicação do órgão licitante), no que se referir a TOMADA DE
PREÇOS N.º 003/2021, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases
da TOMADA DE PREÇOS, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome da Outorgante, confessar, transigir, firmar
compromisso ou acordos, receber e dar quitação, desistir expressamente da intenção de
interpor recurso administrativo ao final de cada etapa do processo licitatório durante a
sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final de cada etapa do processo licitatório durante a sessão, assinar a ata
da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Comissão Permanente de
Licitação, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
Outorgante.
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A presente Procuração é válida até o dia _______________ .

_____________ (UF), ______ de ___________ de 2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF

Anexo V
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

_____________________________________________(nome da empresa), CNPJ
nº

___________________/____-__,

sediada

à

Rua/Avenida

____________________, n.°___ , por intermédio do seu representante legal o Sr.
____________________________, portador da carteira de

identidade n.º

________________ SSP _____, e do CPF n.º _______________________,
DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de
Junho de 1.993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não
emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2021.

Nome da empresa
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Representante
RG/CPF

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins da Tomada de Preços
n.º003/2021 e sob penas da Lei, que não estamos impedidos de licitar e/ou
contratar com a Prefeitura Municipal de SANTANA ou com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, incisos III e IV da Lei 8.666/93.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus
efeitos legais, afirmo a presente.

SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e em especial para a licitação na
modalidade

Tomada

de

Preços

n.º003/2021,

que

recebemos

toda

documentação da licitação em tela, e, de que tomamos conhecimento de
todas as informações e das condições objeto desta licitação.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus
efeitos legais, afirmo a presente.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO
Tomada de Preços n.º003/2021
Declaramos que:
a) aceitamos todas as condições do presente edital, e das especificações
que farão parte integrante do Contrato independentemente de sua
transcrição;
b) não nos encontramos declarada inidônea perante qualquer poder
Público Federal, Estadual e Municipal;
c) forneceremos a documentação complementar que lhe for solicitado;
d) forneceremos nos locais de execução, todos os equipamentos,
máquinas, mão-de-obra e materiais compatíveis com o objeto da
licitação;
e) responderemos pela veracidade das informações constantes dos
documentos de habilitação e proposta que apresentar, sob pena de
rescisão contratual, indenização por perdas e danos e responsabilidade
penal.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos
legais, afirmo a presente.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2021.
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Nome da empresa
Representante
RG/CPF

ANEXO IX

DECLARÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS

Declaramos para os devidos fins e em especial para a licitação na
modalidade Tomada de Preços n.º003/2021, que visitamos os locais onde
será executado as obras de pavimentação asfáltica de diversas ruas e Becos
do Centro da Cidade no Município de Santana-Bahia objeto desta licitação, e
que temos pleno conhecimento de suas condições.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus
efeitos legais, afirmo a presente.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2021.

Nome da empresa
Representante
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RG/CPF

Anexo X
Declaração de Renúncia - Fase Habilitação
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA _____________________ - BA

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
____________________________, participante da licitação modalidade TOMADA
DE

PREÇOS

Nº.003/2021,

por

seu

representante

legal,

senhor(a)

__________________, inscrito no CPF sob o n.º _____________ e R.G. n,º
__________________, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n. º
8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, obrigando a empresa que representa que não
pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos
de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase
habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do
Tomada de Preços n.º003/2021- Página 38 de 41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MOZY/QD6XKMVXAZGKGFVUG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
22 de Setembro de 2021
40 - Ano IV - Nº 641

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de
preço dos proponentes habilitados.
_______________ , em _____ , de _____________ , de 2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF

Anexo XI
Declaração de Renúncia - Fase Julgamento.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 003/20201

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA _____________________ - BA

A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º
____________________________, participante da licitação modalidade TOMADA
DE

PREÇOS

Nº.003/2021,

por

seu

representante

legal,

senhor(a)

__________________, inscrito no CPF sob o n.º _____________ e R.G. n,º
__________________, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n. º
8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, obrigando a empresa que representa que não
pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as Propostas de
Preços, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase julgamento das
propostas e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do
procedimento licitatório.
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_______________ , em _____ , de _____________ , de 2021.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF

ANEXO XII
GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

GUIA DE RETIRADA DE
EDITAL

EDITAL N.º 003/2021
(TOMADA DE PREÇOS)

Documentos Constitutivos
EDITAL Nº. 003/2021
Anexo I – Modelo da Proposta;
Anexo II – Planilha orçamentária de Preços Máximos e Outras Planilhas;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Carta de Credenciamento;
Anexo V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR.
Anexo VI – Declaração de Idoneidade
Anexo VII – Declaração de recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições objeto desta licitação
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO
ANEXO IX - DECLARÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS
ANEXO X – Declaração de Renúncia - Fase Habilitação;
ANEXO XI- Declaração de Renúncia - Fase Julgamento;
ANEXO XII – Guia de Retirada do edital.
ANEXO XIII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBJETO: Constitui obras de Pavimentação Asfáltica de diversas ruas e Becos do Centro da
Cidade no Município de Santana-Bahia, conforme descrito nos Lotes I, conforme descrito nos
Lotes, e projetos básicos anexos ao Edital.
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Dados para correspondência informados pela licitante

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CIDADE:

CEP:

TELEFONE:
CNPJ/CPF:

FAX:
E-mail:

(O edital retirado nos sítios www.santana.ba.gov.br
http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/santana/ )
Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter retirado o edital no sitio
acima descrito.
Pela licitante:
______________________________________
Assinatura
D A T A:

______/______/______.

ANEXO XIII

Peças Técnicas de Engenharia e
Memorial Descritivo

(A prefeitura fornecerá o projeto em arquivo digital)
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A Prefeitura Municipal de Santana apresenta o Projeto de Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas no
Município, as quais receberam pavimentação em asfalto usinado a frio.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO
Prefeito

___________________________________________________________________

DANIEL SANTOS ARAÚJO
Engenheiro Civil
CREA - BA 72.539 D
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INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVAS
É com o objetivo de atender a demanda de falta de infraestrutura que a Prefeitura de Santana
reprograma o projeto de pavimentação para atender à diversas ruas, melhorando assim não só o
sistema viário como também a qualidade de vida da população direta e indiretamente ligada, gerando
diversos benefícios não só na área de transportes como saúde e comercio, eliminando fontes
causadoras de doenças e incrementando o comércio local.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO
O presente memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para
execução da reprogramação para licitação da Pavimentação Asfáltica e Capeamento, em diversas
ruas do município de Santana – Bahia.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Responsabilidade Técnica
As obras deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado
acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/BA.
Equipamentos de Segurança
Caberá a Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários tanto
para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no trabalho.
Placa de Obra
Será instalada placa de obra 3,00 x 1,88m (comprimento x altura) obedecendo a área da placa
licitada e a proporcionalidade indicada no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra, publicado no
site da CAIXA. Tal placa será desenvolvida de com folha de zinco com estrutura de madeira e fixada
em barrotes numa altura de 2,00 metros.
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Locação da obra
Execução dos serviços de locação dos eixos das ruas. Compreende também o nivelamento
para determinar a altura de cortes e aterros. Além da mão de obra do topógrafo para execução deste
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serviço, são necessários os seguintes equipamentos: teodolito, nível, tripé, balizas, marcos, piquetes e
trenas.
Base e Sub-Base
A base existente se constitui de asfalto em calçamento executado com pedras irregulares
assentadas sobre camada de argila compactada ou unicamente de solo arenoso compactado e subbase de basalto decomposto, apresentando condições de suporte para receber Capeamento. A
pavimentação Asfáltica visa eliminar pequenos adensamentos, melhorando o conforto de
trafegabilidade. Nos locais onde o pavimento existente demonstrar a existência de adensamentos
muito acentuados ou borrachudos, deverá haver a substituição do material da sub-base e base, com a
condução de águas subterrâneas através de drenos ao sistema de drenagem existente.
Jazida / Bota-fora
A jazida sinalizada se encontra a aproximadamente 5km do local da obra, e o Bota-fora está
localizado a aproximadamente 3km do mesmo. De acordo com a imagem apresentada abaixo:
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Limpeza da Ruas
A pista deverá ser lavada com uso de jato de água provocando a remoção do material
existente para melhorar a aderência entre o pavimento existente e o asfalto. Todo o material oriundo
da lavagem deverá ser removido para locais previamente determinados. A pista deverá ser limpa, sem
poeiras ou materiais orgânicos para permitir que a pintura de ligação atinja todos os pontos.
Imprimação
Sobre a pavimentação em paralelepípedo existente ou sobre o revestimento primário
compactado e limpo, a qual será regularizada, será aplicada a imprimação para permitir a perfeita
aderência do pavimento asfáltico a ser aplicado na base existente. Será aplicada com caminhão
equipado com bomba aspersora, dotado de sistema de aquecimento para manter o ligante (emulsão
asfáltica CM - 30 a uma taxa de 1,0 kg/m²) em perfeitas condições de uso. Deverá ser respeitado o
prazo de secagem previsto por norma técnica para a posterior aplicação da pintura de ligação.
Asfalto Usinado a Frio
Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica convencional, é a mistura executada à temperatura
ambiente, em usina apropriada, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filler) e emulsão asfáltica, para espalhamento e compressão a frio até que atinge uma camada de 3
cm de espessura e unido ao solo com emulsão asfáltica RR-2C.
O pré-misturado a frio pode ser empregado como revestimento, regularização, reforço ou
restauração de pavimento.
Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva.
Todo carregamento de ligante asfáltico RR-2c que chegar à obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos
nesta Norma, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com
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destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer,
também, indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de
transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.
É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva
das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.
Transporte de Massa Asfáltica
O AAUF deverá serão transportados da usina à 203km, cidade de Barreias, ao ponto de
aplicação, em veículos basculantes apropriados. Os caminhões, tipos basculantes, para o transporte
do concreto betuminoso, deverão 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 tampa traseira da caçamba deverá ser perfeitamente vedada, de
modo a evitar o derramamento de emulsão sobre a pista.
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Transporte de Emulsão Asfáltica
CM-30 e RR2C serão transportados em veículos tanque, a uma distância de 893 km, a
temperatura ambiente, podendo variar entre 25 e 70C; no entanto, deve-se sempre observar a
temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade. Nunca devem ser aquecidas acima de
70oC. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação uma vez a cada duas
semanas para a RR-2C. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição
de viscosidade e ruptura por ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o
inverso. Não estocar emulsões diluídas. As cargas dos carros de transporte deverão ser completas a
fim de evitar que a agitação altere as características da emulsão.

Cargas, Manobras e Descargas

O transporte da mistura desde a usina até a pista será efetuado com caminhões de caçamba
basculante. A descarga deverá ser projetada para que a massa seja distribuída com espessura
uniforme.
Distribuição
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A distribuição da massa asfáltica na pista será executada com o uso de moto niveladora,
obedecendo ao greide da pista e o perfil transversal na espessura pré-determinada. Nos locais de
difícil acesso, como acabamento de caixas de boca-de-lobo, espaços entre canteiros, curvas
acentuadas etc, a distribuição deverá ser executada manualmente, obedecendo as espessuras prédeterminadas.
Compactação
A compactação será executada com rolo tandem vibratório de baixa amplitude, iniciando
sempre nas bordas e progredindo para o centro da pista, em tantas passadas quantas forem
necessárias. O rolo deverá possuir sistema de aspersão de água dirigido para o rolo metálico e para
os pneus, a fim de evitar que a massa asfáltica grude no equipamento.
Pintura de Ligação
A pintura de ligação será executada sobre a pista previamente limpa, a taxa de
aproximadamente 1,0 litro de emulsão por metro quadrado, com a temperatura do produto à 60ºC
aplicado com caminhão espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de
aquecimento. Na pintura será aplicada emulsão asfáltica tipo RM-2C.
Mistura Asfáltica (PMF)
A mistura asfáltica será executada com pedrisco na proporção de 100% com teor de asfalto de
6% misturada em usina dosadora e misturadora.
Controle
Deverá ser feito Ensaio Tecnológico para comprovar a qualidade da pavimentação utilizada.
Sarjetas
Para permitir melhor escoamento das águas pluviais e superficiais serão executadas sarjetas
com 30 x 10 cm, I = 3%, concreto usinado, respeitando o alinhamento das guias e o nível do
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pavimento acabado, que lançarão as águas coletadas nas outras canaletas das ruas subjacentes, já
que a cidade, nesta região mais alta, não possui rede coletora de águas pluviais.
Fornecimento e assentamento de meio fio
Os meios fios serão em peças pré-fabricadas, confeccionadas com concreto pré-fabricado
dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas,
e terão acompanhamento topográfico para seu perfeito assentamento. Após assentados e nivelados,
serão fixados uns aos outros por “bolas” de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia e
aterrados até uma altura 0,15 m com material de boa qualidade. O rejuntamento será feito com
argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3. A altura final do espelho do meio fio no lado
pavimentado será de 0,15 m em toda extensão da obra. Serão previstos locais de rebaixamento para
atender a acessibilidade de deficientes e idosos.
Passeio
Execução de passeio com concreto usinado moldado in loco, não armado com acabamento
convencional com espessura de 6 cm. O mesmo apresentará juntas de dilatação em madeira ou PVC
com espaçamento a cada 2 metros.
Rampas de acessibilidade
As rampas serão moldadas in loco juntamente com execução da calçada nas dimensões
especificadas em projeto.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
O objetivo principal deste projeto é melhorar o sistema viário existente, na sede do município
de Santana, conforme planta anexa, que será pavimentada com paralelepípedo.
Para elaboração deste projeto foram realizados estudos que verificaram o volume de transito,
o sentido de circulação prioritário e as necessidades de sinalizações de regulamentação, advertência e
orientação.
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Após a realização dos estudos, nas áreas a serem pavimentadas, constatou-se volume baixo
de veículos e uma área pouco povoada. O tipo de pavimentação que será adotado, paralelepípedo,
torna inviável a sinalização horizontal, sendo adotadas apenas linhas mestras no paralelepípedo para
a divisão das pistas de rolamento, de acordo com o detalhe anexo. Quanto à sinalização vertical,
mostrou-se necessário a adoção da sinalização de regulamentação que será implantada de acordo
com as plantas deste projeto.
Sinalização Vertical
A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos
sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens
de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas
preestabelecidas e legalmente instituídas. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer
informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a
aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.
A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:
x

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam
o uso da via;

x

Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou
nas suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

x

Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e
transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor
em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que
pretende transmitir (regulamentação, advertência ou indicação).
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a
confecção das placas de sinalização são o aço chapa 16 e postes em aço galvanizado
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2.1/2x3.6 m. Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e
películas. As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura
eletrostática.
As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos
seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas,
a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.
Os materiais utilizados devem possuir propriedades físicas e químicas que garantam
as características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer
condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção.
Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada
tinta brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa
deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca.
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas
próprias das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do
sinal.
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua
posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
O material utilizado para a confecção dos suportes deve ser aço galvanizado
2.1/2x3.6 m
Exemplos de suportes:
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Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes
usados para outros fins, tais como, postes de iluminação, colunas ou braços de
sustentação de grupos semafóricos.
Por questão de segurança e visibilidade é recomendável, quando possível, que
a estrutura de viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais,
mantida a altura livre destinada à passagem de veículos.
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Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na
interpretação do significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de
veículos e pedestres.
Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou
removíveis com características de forma e peso que impeçam seu deslocamento.
A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocálas no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto
nos casos específicos.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um
ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado
externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos
sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de
veículos ou de raios solares sobre a placa.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente à via deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação
ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.
As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e
provocam menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres
do encobrimento causado pelos veículos.
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Para as placas suspensas a altura livre mínima deve ser de 4,6 metros.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da
mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da
via, e 0,40 metros nos trechos em curva.
Nos casos de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos
valores medidos entre o suporte e a borda da pista.

A colocação de placas laterais em vias de trânsito rápido, com
características semelhantes às vias rurais, poderá ser efetuada da mesma
forma à aplicada nestas últimas, desde que não obstrua a eventual circulação
de pedestres.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO
A empresa vencedora da licitação terá como obrigação, fazer a usinagem do PMF, fornecer
todos os materiais que compõem o traço do PMF, assim como fornecer todos os equipamentos e mão
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de obra, para executar tal serviço a fim de que o mesmo fique de acordo com as normas vigentes,
permitindo sua adequada utilização.

ENTREGA DA OBRA
A obra só será liberada ao trafego após a cura da capa selante e com a sinalização
posicionada. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços, fornece
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais referentes aos
funcionários que trabalharem na mesma, e possuir responsável técnico pela EXECUÇÃO com
fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
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