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PPEFEITÜRa'MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CCaUSSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TCafflDA DE PREÇOS N.° 005/2021

PROCESSO AMtHISTRATIVO H.® 083/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita (PB), torna público que seráo recebidos os envelopes contendo,
respectivamente, n.® 01 Documentos de Habilitação, e n.» 02 Proposta de Preços, no dia 17 de Junho
de 2021 às 09:30 horas, na Sede da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Rita,
localizado â Rua Vitginio Veloso Borges S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB. Na
mesma data e horário, após o credenciamento dos representantes, ser^niciada a abertura do(s)
envelope(s) de "Documentos de Habilitação" da licitação na modalidade KMADA DE PREÇOS n. 005/2021
sob o regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, do TIPO MENOR PBEÇO (SLOBAi.

1.0. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES , , .
1.1. O procedimento licitatório e o contrato que dele resultar, obedecerão integralmente as Leis
vigentes no Pais, especialmente a Lei Federal n® 8.665/93 com suas respectivas alterações ̂ e a Lei
Complementar n.° 123/06, o Art. 551 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a sumula n. 331
Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Código Civil e demais legislações aplicáveis a matéria.
1.2. A obtenção do presente edital será feita junto a Comissão Permanente de Licitação ou no
http://iicitacoes.santarita.pb.gov.br/category/editais/.
1.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação da P«sente
Tomada de Preços deverá ser encaminhado por escrito à Comissão de Licitações, ao Setor de
Licitações, através do endereço e contato descrito no item 1.2 deste edital. As
por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informais e nâo poderão ser consideradas
como condições editalicias. ^ ria
1.4. AS empresas que retirarem o edital diretamente pelo site, serão responsáveis pela consulta
eventuais alterações/informações pertinentes a esta licitação.

2'°' COnSmAÇÃO de empresa para MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECCMPOSIÇÃO DE PAVIMENTA »
pÁrALBLEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, conforme especificações
constantes neste Edital e no PROJETO BÁSICO. nvsa»
2.2. Valor máximo admitido pela Administração Municipal é de R$ 2.547.089,38 (Dois milhões
quinhentos e quarenta e sete mil oitenta e nove reais e trinta e oito centavos).

rã?Tc^"d™?Sipa^™^^ -galmente estabelecidos na forma
?2^"somente°5oderL''paÍiSaf df prtsente licitação as empresas
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, ou no Sistema Unificado de Fornecedores

3!?'/verdrTqua\'quer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais
em todas as etapas da licitação, a participação de no ^

cada proponente. Demais representantes terão direito apenas a assistir as Sessões, sem direito â

TV A proponente deverá apresentar documento de credenciamento, conforme modelo apresentado no
Anexo I deste Edital, com a indicação do representante credenciado, com poderes pata praticar todos
os atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. O credenciamento far se á
instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhada de
cópia do instrumento dando poderes ao credenciante para nomear o credenciado. Em sendo sO"®'
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera apresentar cópia autenticada üo
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal invesciduta. Este documento de credenciamento e a
do Contrato Social ou cópia do instrumento dando poderes ao credenciante deverão estar em mãos do
representante a ser credenciado antes da abertura dos envelopes. r
3.5.1. A falta de credenciamento do representante da licitante, nos termos deste Edital e da
legislação vigente, implicará no silêncio deste representante durante a Sessão Pública de Abertura e
Julgamento das Propostas, sendo apenas aceitos os envelopes n° 01 e 02.
3.5.2. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das proponentes,
desde que devidamente credenciados.
3.6. A Comissão de Licitação recomenda aos licitantes a participação efetiva de representante nas
reuniões deste instrumento convocatório e, nas eventualmente convocadas pela Comissão de Licitações.
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3.7. As proponentes deverão apresentar os envelopes n® 01 - Documentos de Habilitação e n.® 02 -
Proposta de Preços, em envelopes separados, indevassáveis, cada um deles com identificação clara do
proponente referente à licitação e identificando-os como segue:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)
TOMADA DE PREÇOS n.® /2021
Envelope N® 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Empresa Proponente:

Representante Credenciado:
E-mail:

Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (PB)
TOMADA DE PREÇOS n.® /2021
Envelope N® 02 - PROPOSTA DE PREÇOS
Empresa Proponente:
Representante Credenciado:

de Habilitação e n.° 02 - Proposta de Preços deverão ser

®  ® horário da Sessão de abertura dos envelopes, observandoâs r6ssdlvâs dos it6ns 4.o* dcstG 6ditâl«
3.9. CONSÓRCIOS: Não é permitida a participação de empresas em consórcio.

4.0. HABILITAÇÃO
4.1 Relativa à Habilitação JUridica:

4.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

®  Aditivos se houver, devidamente registrado na Junta
H  H sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açCesacompanhado de documentos de eleição de seus administradores; '

íiíeLriT^emíx^erScro^ sociedades civis, acompanhada de prova de
4.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

íomnete^r ® "gistro OU autorização para funcionamento expedido pelo órgãocompetente/ quando a atividade assim o exiqir.

4,2. Relativa à Regularidade Fiscal:
4:2; 1 Comprovante de Inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica dr,

licitação" ^^zenda, emitido até 90 (noventa) dias antes da data fixada para a abertura da
regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de TributosCertidão Quanto à Divida Ativa da União e Seguridade Social), EstaS e Liclpal di

domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
4.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgt-;!
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei

inadimplidos perante a Justiça do Trab^alho, mediante a

4.3 Rolafelva. à Qualificação Econômlco-Fliiancoira;

4.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (20201 íá

suL?ituir Fundação Getulio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha

maiores que um (> 1), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: Corrente (LC)

^ = Ativo Circulante + Realizável a Lonao Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

Prazo SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

a) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos acostado ao
balanço, caso o capital social não seja igual ou superior, como mencionado na alinea
ânCGlTXOlT/

b) Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;

4.3.4 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um), era qualquer dos índices
referidos no subitem anterior, quando de sua habilitação deverá comprovar, por melo de balanço
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patrimonial do último exercício social, patrimônio liquido minimo correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total estimado do contrato. As empresas iniciadas no corrente ano, que nâo
terão balanço patrimonial, apresentarão o registro do capital social na junta comercial, ou
órgão equivalente.
4.3.5 O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC, comprovado através da Certidão de Regularidade do Profissional emitida
pelo CRC, e pelo titular ou representante legal da empresa. Em se tratando de Sociedade
Anônima o balanço patrimonial deverá ter sido publicado no Diário Oficial.

4.4. Relativa & Qualificação Técnica

Para a e.xecuçâo dos serviços previstos no presente termo, as empresas licitantes deverão
atender aos quesitos listados abaixo:

a] Qualificação técnica Profiaeional

Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (is) de nível superior ou outro (s) devidamente reconhecido (s)
pelo CREA, detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (ôes) de responsabilidade técnica que
comprove (m) ter o

(s) profissional (is) executado para Órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/serviços de catactetisticas técnicas similares as do objeto da presente licitação
compatíveis em características, quantidades e prazos.

O quadro abaixo indica os itens de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades
mínimas a serem comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em

Item Descrição

1

Recoa;>osição de pavimento semi-flexivel com PARALELEPÍPEDOS

2
Recoi^osiçáo de pavimento flexível com CBUQ

3
RBC<X4P0SIÇA0 DE BASE B OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS

b) - Qualificação técnica Operacional

Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para Órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares
as do objeto da presente licitação compatíveis em caracteristicas, quantidades e prazos,
devidamente certificados por órgão competente.

Apresentar Licença de Operação de Usina de Asfalto para a confecção do CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente), emitida pelo orgâo ambiental competente no estado da Paraiba em
vigor. Se a licença nâo for de propriedade do licitante, deverá ser apresentada declaração de sua
disponibilidade assinado pelo proprietário (preferencialmente com reconhecimento de firma em
cartório), devendo ser anexada a respectiva licença de operação da usina de asfalto, autenticada.

b.l) Relação explicita e declaração formal de disponibilidade:
1) Caminhão com caçamba térmica - KIT TAPA BURACO?

2) Veiculo para transporte de pessoal;
3) Rolo compactador liso e de pneus;
4) Compactadormecânico tipo "sapo";
5) Placa vibratória;

6) Máquina policorte pata corte de pavimento;
7) Martelete;

8) Compressor ar comprimido;

b.2) Declaração de disponibilidade de mão de obra composta no ninio de;
1) 01 motorista;

2) 01 operador de rolo;
3) Oloperador de espargidor;
4) 01 rasteleiro;

5) 04 ajudantes;

b.3) A comprovação dos equipamentos e mão de obra poderá ser através de;
1) Declaração de disponibilidade em nome da licitante (itens - 3.2.b.l);

Os quadros abaixo indicam os itens de serviços e parcelas de maior relevância com
quantidades minimas a serem comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para
cada item: A

Os setviÇds de Recomposição de pavimento semi-flexivel com PARALELEPÍPEDOS corresponde a
40,39% do custq projetado na CURVA ABC de serviços, perfazendo uma área total de 14.000 M'.

Os serviços de EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÂLTICO (USINAGEM PRÓ?
M3 USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020, corresponde a 13,18% do Custo projetado na
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CURVA TiBC de serviços, perfazendo uma total de 5.000 M'.
Conforme permite a Lei solicitamos 50% destes quantitativos para atestação técnica

operacional:

Item Descrição Und Qtde
Minima

% sobre

total

1

Reccaposipão da pavimento semi-flexivel com PABALELEPÍPEOOS M2 7.000 50%

2 Rscoiqiosição de pavimento flexível com CBUQ M2 2.500 50%

3 RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS M3 2.100 50%

Obsl:. Será admitido mais de uro atestado, no entanto não será admitido o somatório de atestados
para se atingir a quantidade de um único item.

c) Apresentar prova de inscrição ou registro e com situação regular da ençiresa e dos
responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da
localidade da sede da empresa;

d) Apresentar declaração <ões) individual (is) de participação do pessoal técnico
qualificado para comprovação das exigências contidas na allnaa "a" acima na(s) qual (is) o(s)
profissional (is) indicado(s) declare(m) que participará (ão), a serviço da licitante, dos
serviços objeto desta licitação e que autorize(m) sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica que irá
(ao) participar na execução dos trabalhos.

e) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico
(CAT) do(s) profissional (is) por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da Lei n® 8.666/93 conforme itens descriminados n ''' l
a alinea "d" acima.

f) Deverá (ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou
da(s) certidão (ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e
término das obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica
contratada; nome do(s) responsável (is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e
número(s) de registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos
executados;

g) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de obras/serviços;

h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao quadro permanente:

- O Empregado;

- O Sócio.

i)A comprovação do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado na alinea "d",
acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde
conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

j) Será admitida a comprovação do vinculo profissional por meio de contrato de prestação
de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
- A licitante deverá solicitar autorização a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso queira
trabalhar durante o período noturno ou aos domingos, estando sujeito à aprovação ou não da
autorização.

- Apresentar declaração formal de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 anos, nos termos da Lei 9.854/99 e Decreto
Regulamentar 4.358/02. Em se tratando de menor cuja idade seja a partir de quatorze anos, este
somente será permitido na condição de aprendiz.

- Apresentar Plano de Trabalho sucinto detalhando a estrutura organizacional que será adotada
pela contratada para a realização dos serviços, desde o nivel gerencial até o nivel de encarregado
de campo para cada tipo de intervenção caracterizada neste Projeto Básico, inclusive cora os
respectivos quantitativos de pessoal.

- Â Prefeitura de Santa Rita cabe submeter o atestado (s) de capacidade técnica apresentados (s) à
diligencias necessárias afim de comprovar a veracidade das informações constantes nos mesmo, bem
como averiguar se o licitante tenha prestado tais serviços compatíveis em características e
prazos, com o objeto da licitação, considerando a especialidade profissional atendendo às
parcelas de maior relevância técnica. Na ocasião das diligencia os técnicos deverão observar a
condição operacional da empresa para realizar os serviços conforme especificações e prazos
estabelecidos.

2  - VISITA TÉCanCA
2.1 - A empresa deverá agendar uma visita técnica, de modo a elaborar seu orçamento baseado em
sua própria avaliação.
2.2 - A visita deverá ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na
Secretaria de Infra estrutura, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00, pelos
telefones disponibilizados no edital, devendo ocorrer até o último dia útil anterior a data
prevista para a fase de habilitação que compõe o certame.
2.3 - Por ocasião da visita será emitido pelo Eng® da Secretaria de Infra Estrutura da Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informações Técnicas. Esse
atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Artigo 30, da Lei n® 8.666/93.
2.4 - A empresa deverá apresentar atestado de vista técnica que deverá ser realizada pelo
responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da
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experiência necessária, devidamente comprovada pelo CREA.
2.5 - A empresa poderá apresentar declaração de pleno conhecimento das condições do local dos
serviços (modelo em anexo) em substituição ao atestado de vista técnica, esta declaração deverá
ser assinada pelo responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa
detentor da experiência necessária, devidamente comprovada pelo CREA.
2.6 - A empresa poderá apresentar declaração de renúncia A visita técnica, conforme modelo (Anexo
V) .

6.0. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
6.1. QUANTO ÀS AUTENTICAÇÕES
6.1.1. OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PREFERENCIALMENTE APRESENTADOS CONFORME A
SEQÜÊNCIA ACIMA MENCIONADA, E PODERÃO SER APRESENTADOS EM ORIGINAL, OU DEVERÃO SER APRESENTADOS POR
QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO (FRENTE E VERSO QUANDO FOR O CASO), OU PUBLICAÇÃO
EM ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL OU, AINDA, CÓPIA COMUM ACOMPANHADA DO ORIGINAL PARA AUTENTICAÇÃO POR
SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO. EM TODOS OS CASOS OS ORIGINAIS DEVERÃO SER APRESENTADOS QUANDO
SOLICITADOS.

6.1.2. Visando ã racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autenticação de documentos seja
solicitada com antecedência minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura do

certame, mediante a apresentação dos originais para confronto.
6.1.3. Nenhum documento será autenticado por Servidor da Administração, após a abertura da sessão
licitatòria.

6.1.4. Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fazer
parte integrante do processo licitatório.
6.2. CONFIRMAÇÃO DE CERTIDÕES E/OU CADASTROS VIA INTERNET
6.2.1. AS CERTIDÕES E/OU CADASTROS CUJA AUTENTICIDADE EXIGEM CONFIRMAÇÃO VIA INTERNET PODERÃO SER
APRESENTADAS POR MEIO DE CÓPIA SIMPLES, EXPEDIDA DIRETAMENTE DO MEIO ELETRÔNICO. Neste caso, a
aceitação do documento ficará condicionada à verificação da autenticidade pela Internet ou perante o
órgão emissor.
6.3. DOCUMENTOS MATRIZ/FILIAL

6.3.1. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com o
n° do CNPJ e, preferencialmente, cora endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte;

a) Se, O licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o n° do CNPJ da matriz, ou;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o CNPJ da filial, exceto quanto
à Certidão de Débito - Seguridade Social (INSS), por constar no próprio documento que é válido para
matriz e filiais, bem assim quanto a Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), quando o licitante tenha
o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório
pata a centralização, ou;

c) Serão dispensados da apresentação de documentos cora o n° do CNPJ da filial aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidas somente em nome da matriz.
6.4. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.4.1. DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°
123, DE 14/12/2006.

6.4.2. As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos beneficios introduzidos
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, deverão comprovar sua
condição através da apresentação dos documentos abaixo arrolados, conforme o caso:
a) Para as empresas registradas na Junta Comercial - certidão de enquadramento expedida pela Junta
Comercial, conforme Instrução Normativa n° 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do
Comércio, ou;
b) Para as empresas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - declaração nos termos do
Anexo III.

6.4.2.1. A falsidade de declaração prestada, objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento era outras figuras penais e das sanções previstas na cláusula nona deste
edital.

6.4.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.4.2.3. 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 Administração Pública, para a
regularização da documentação.
6.4.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7.0 DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. Para garantir a execução contratual, a CONTRATADA deverá prestar equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor estimado do contrato, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a sua
assinatura, nos termos do § 3.® do art. 56 da Lei 8.666/93, com validade durante a execução do
contrato e mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
7.2. A garantia em títulos terá sua aceitação condicionada à concordância da Prefeitura e implicará,
necessariamente, na transferência para este, de títulos caucionados mediante endosso.
7.3. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do prazo de
validade da garantia de execução do contrato, ou o valor inicial pactuado sofrer alteração, a
contratada ficará obrigada a providenciar a renovação da mesma, nos termos e condições originalmente
aprovadas pela Prefeitura.
7.4. Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, houver acréscimo no valor contratado, a
contratada ficará obrigada a wovidenciar a renovação da garantia com o novo valor ou complementá-lo
até alcançar o valor equivalente aos 5% (cinco por cento) do valor total pactuado.
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7.5. A Garantia da Execução do Contrato ou o seu saldo, se houver, somente será devolvido à
CONTRATADA após 0 cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas, bem como
também, após o recebimento definitivo da obra por parte da Prefeitura.

B.O. PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A proponente deverá apresentar no envelope n" 02 - Proposta de Preços, preferencialmente
preenchida no anexo fornecido pela Administração, ou então em papel timbrado com o conteúdo descrito
no Anexo IV deste Edital, em 01 (uma) via, observando o seguinte:
8.2.1 Descrição detalhada do serviço ofertado, identificando o item, a quantidade, o preço total
geral e global em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) casas após a virgula, incluídas
todas as taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, descontos, acréscimos de
insalubridade e periculosidade, quando for o caso, e demais custos inerentes à perfeita execução do
objeto licitado.
8.3 ATENÇÃO: Os licitantes deverão indicar o BDI utilizado, bem como a composição unitária do mesmo.
8.3.1. No cálculo da Composição do BDI, item "tributos", o proponente deverá informar quais tributos
compõem este item.
8.3.2 Os tributos IRPJ e CSLL, não devem integrar o cálculo do LDI (ou BDI), nem tampouco a planilha
de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta e personalistica, que oneram
pessoalmente o contrato, não devendo ser repassado à contratante (TCÜ - Acórdão 325/2007).
8.4 O preço global máximo admitido na proposta apresentada será aquele orçado pela Prefeitura.
8.5 Os preços admitidos na proposta apresentada deverão atender o disposto no artigo 48 da lei
8.666/1993 (preço inexequivel) sob pena de desqualificação da proposta.
8.6 Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as
descrições e os preços apresentados na proposta de preços.
8.7 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da abertura do envelope N° 2 -
Proposta de Preços.

9 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

9.1 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação ao órgão contratante dos documentos hábeis
de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na Minuta do Contrato (ANEXO VI deste EDITAL).

10 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
10.1 Os prazos máximos de execução dos serviços do presente Projeto Básico serão contados a partir
do recebimento da Ordem de Serviço.
10.2 Em atendimento as prioridades do Hunicipio, após a emissão da Ordem de serviço, a Prefeitura de
Santa Rita/PB através da Secretaria de Infraestrutura indicará quais localidades os SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB deverão ser inicializados.
10.3 - o prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 12 (doze) meses.
10.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.

11.0. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 A Comissão de Licitação encarregada pela licitação, reunir-se-á conforme o previsto neste
edital, e, na presença, ou não, de representantes das Empresas que apresentaram propostas, procederá
como adiante indicado.

11.2 A Comissão de Licitação procederá inicialmente a abertura dos envelopes "D(X:UMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO", rubricando OS documentos neles contidos, e submetendo-os à rubrica e ao exame dos
representantes legais presentes, devidamente credenciados, das empresas proponentes.
11.3. A Comissão de Licitação e os representantes presentes rubricarão o envelope "PROPOSTA de
PREÇOS", que será mantida fechada em poder da Comissão de Licitação.
11.4. O presidente comunicará que ao resultado da análise da documentação de habilitação será dada a
devida publicidade e nessa oportunidade será indicado o dia, a hora e o local da sessão de abertura
das Propostas de Preços das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo sem interposição de
recurso, ou tenha havido renúncia expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
11.5. Será comunicado, também, que a Propostas de Preços das empresas não qualificadas na
Habilitação será devolvida intacta, mediante solicitação protocolada.
11.6. Lavrada, lida, posta em discussão e aprovada a ata circunstanciada da reunião, será a mesma
assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes presentes, após o que o
presidente da Comissão de Licitação encerrará a reunião.
11.7. Instalada a sessão para abertura dos envelopes contendo a "PROPOSTA DE PREÇOS", com a presença
de qualquer número de representantes das empresas cujas "DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO" foram
classificadas, e após verificar se todos os envelopes encontram-se fechados e inviolados, serão os
mesmos abertos e seu conteúdo será rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos
representantes presentes, dando-se, assim, conhecimento dos preços propostos. Proceder-se-á, em
seguida, conforme o descrito no item 11.6.
11.7.1. Abertura das PROPOSTAS de PREÇO dos licitantes que tenhétm atingido a valorização mínima
estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas, com a proponente
melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados apresentados e respectivos preços unitários
e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que
obtiveram a valorização mínima,-
11.7.2. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado,
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo
para a contratação.
11.7.3. As propostas das empresas não habilitadas serão devolvidas mediante requerimento da parte
interessada e após concluso o processo licitatório.

h
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12.0. ANÁLISE DO ENVELOPE N" 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO
12.1. Na data/horário prevista no preâmbulo deste Edital, a Comissão de Licitações reunir-se-á em
sala própria, com a participação de no máximo um representante de cada proponente, procederá como
adiante indicado:

12.1.1. Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na
comprovação, por meio de instrumento próprio, de que possui poderes para representação da licitante
e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, através de identificação pelo
documento de identidade.

12.1.1.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes
especificos para atuar no certame, impedirá o representante de se manifestar, lavrando-se em ata o
ocorrido.

12.2. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado
e identificado.

12.3. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para
autenticação de cópias pela Comissão de Licitações.
12.4. Os documentos de habilitação serão analisados nos termos da legislação que rege este processo
licitatório, obedecidas às instruções da cláusula 6.0 HABILITAÇÃO deste Edital.
12.5. A Comissão de Licitações reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no
curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para
atendimento, ou, ainda, diligenciar junto às repartições sobre a validade das certidões
apresentadas.
12.6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante,
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para conqilementação da documentação
exigida para a habilitação.
12.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.0. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 PROPOSTA DE PREÇOS E DO JULGAMENTO
13.1. Abrir-se-ão os envelopes n" 02 - Proposta de Preços das empresas classificadas na fase de
HABILITAÇÃO, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
13.1.1. Rubricará e submeterá á rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no mesmo. A
Comissão de Licitações procederá à verificação do conteúdo do envelope n® 02, de acordo com as
exigências do item 8.0 do Edital.
13.1.2. As propostas de preços terão seu conteúdo técnico analisado, verificando-se o atendimento a
todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, cabendo â Comissão de
Licitações decidir, motivadamente, sobre a análise e julgamento apresentado pelo requisitante.
13.1.3 As licitantes deverão, através de seus representantes credenciados, elucidar as questões
pertinentes levantadas pela Comissão.
13.2 Será desclassificada a proposta que:
a) Não contiver informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do objeto proposto;
b) Contiver emendas, rasuras, borrões ou entrelinhas de forma a dificultar o reconhecimento de sua
caracterização.

13.3 Caso a licitante tiver sua proposta desclassificada e havendo discordância de seu representante
credenciado, caberá a este solicitar registro motivado de tal fato em Ata.
13.4 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública será marcada nova data para a continuação
dos trabalhos, devendo ficar intimadas, as licitantes presentes.
13.5 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes.

13.6 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Comissão de Licitações e pelos
representantes das licitantes presentes.

14.0. HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
14.1. Em não sendo interposto recurso caberá à Autoridade competente fazer a homologação do
processo. Caso haja recurso, a homologação do processo, pela Autoridade competente, somente ocorrerá
após deliberação sobre o mesmo.

15.0. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Compete á CONTRATADA, além das estabelecidas no instrumento contratual, mais especificamente
na Cláusula Décima Primeira:

15.1.1 Cumprir todas as disposições constantes da Tomada de Preços e todos os seus anexos;
15.1.2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada
fornecimento desta licitação;
15.1.3. Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação
que lhe foram exigidas na licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas;
15.1.4. Responsabiliza-se, integralmente, pelo controle de qualidade dos serviços e materiais
apresentados;
15.1.5. Utilizar somente materiais e serviços de primeira qualidade, obedecendo às normas,
especificações e métodos da ABNT, INMETRO e demais normas, especificações e métodos pertinentes;
15.1.6. Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos serviços;
15.1.7 Emitir ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) de execução no prazo máximo de 10 (dez)
dias a contar da assinatura do contrato, devidamente assinada pelo Engenheiro responsável e
registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativamente
aos serviços prestados, abrangendo toda a execução contratual. A anotação e o registro junto ao CREA
ficarão às expensas da Contratada.
15.1.8 Fornecer o nome completo, endereço do escritório da CONTRATADA, onde o preposto deve ser
encontrado, telefone convencional e celular do preposto indicado;
15.1.9 Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e
hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, pelos técnicos;
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15.1.10 - Responsabilizar-se pela conservação dos objetos e documentos oriundos dos serviços durante

a execução dos mesmos;
15.1.11 Zelar pela disciplina de seus empregados, pela produtividade e qualidade dos serviços;
15.1.12 Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição
Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/08/78 da
Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações
e Regimentos Sanitário, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e nas
convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil.

16.0. ZMPUGNAÇÃO E RECURSOS
16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, qualquer pretenso
interessado em participar da licitação poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório do presente processo licitatório.
16.2. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação,

qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
presente processo licitatório.
16.3. Os recursos e contrarrazões de recursos, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos
á Comissão de Licitações e protocolizados na Setor de Licitações.
16.4. É vedada á licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que
vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá a Comissão de
Licitações, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.
16.5. Os recursos e os pedidos de reconsideração relativos aos atos da Comissão de Licitações
deverão ser dirigidos a autoridade competente para analisar e julgá-los, por intermédio da Comissão
de Licitações, que se manifestará previamente.
16.6. Não serão conhecidos os pedidos de impugnação ou de reconsideração e os recursos apresentados
fora dos prazos e das condições estipuladas neste Edital e não serão conhecidos os recursos
interpostos enviados por e-raail, não recebidos os originais em tempo hábil.

17.0. DAS PENALIDADES

17.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de recebimento da comunicação formal da CONTRATANTE, sem justificativa escrita, aceita pela
Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, caducando o seu direito de
vencedor e sujeitando-o ás penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
17.2 O atraso injustificado na execução dos serviços, objeto deste Certame, sujeitará a CONTRATADA à
multa de mora, sem prejuizo das demais sanções, equivalente a 0,5 % (cinco décimos por cento) por
dia de atraso, até o limite de 20% (dez por cento) do valor devido, ressalvado o direito da
Prefeitura declarar rescindido o contrato a qualquer tempo, em virtude dessa inadimplência.
17.3 Os serviços entregues em desconformidade com as especificações solicitadas que não forem
devidamente regularizado no prazo de 72 (setenta e duas) horas, ocasionarão na incidência da multa
prevista no item 17.7 , "bl" , pois nessa situação a desconformidade de especificações eqüivalerá a
não execução.
17.4 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terão caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração
de rescisão do pacto em apreço.
17.5 A CONTRATADA não incorrerá nas multas acima indicadas, quando o atraso na execução da obra for
motivo por Força Maior.
17.5.1 Entende-se por motivo de Força Maior: greve ou outras perturbações industriais, atos de
inimigo público, guerras, bloqueios, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, terremotos,
tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou qualquer outros acontecimentos
semelhantes acima relacionados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer
parte interessada que, mesmo agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência.
17.5.2 O termo "Força Maior" também deve incluir qualquer atraso causado por legislação ou
regulamentação, por ação ou omissão da CONTRATANTE que venha ocasionar atrasos â CONTRATADA. Nenhuma
parte será responsável para com a outra pelos atrasos ocasionados por motivos de Força Maior.
17.6 O tempo especificado pelo contrato para entrega do objeto, deverá ser estendido por igual
periodo que seja necessário para compensar o tempo de interrupção causado pelo motivo de força
maior.

17.7 Pela inexecuçâo total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, a
Prefeitura poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
aplicar as seguintes sanções:
a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido e desde que ao caso não se apliquem as penalidades;
b) MULTA - multa no percentual de 20% do valor contratado, por inexecuçâo total;
bl) MULTA no percentual de 20% do valor não executado do contrato, por inexecuçâo parcial;
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
d) 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.
17.8 A titulo exemplificativo, são consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total
ou parcial das obrigações contratuais:
a) Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em
contrato ou instrumento equivalente;
b) Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas
parcelas;
c) Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação a
Prefeitura;
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d) Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso,
como se verdadeira ou perfeita fosse;
e) Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
f) Prestação de serviço de baixa qualidade;
g) Demais situações que causem prejuízos à Administração.
17.9 As penas de multa, cabíveis na forma moratória ou compensatória, quando possuidoras de fatos
geradores distintos poderão ser cumuladas, de acordo com a gravidade da conduta.
17.9.1 As sanções relacionadas no item 17.7, alienas "c" e "d" também poderão ser aplicadas àquele
que:

a) Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
b) Apresentar declaração ou documentação falsa;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
d) Não mantiver a proposta;
e) Fraudar a execução do futuro contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo;

g) Cometer fraude fiscal.
17.10 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ctmpla
defesa e o contraditório.

17.11 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias consecutivos, a partir do dia
seguinte ao vencimento do prazo de execução contratual.
17.12 Será propiciada defesa â CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens
precedentes.
17.13 Os valores pertinentes ás multas aplicadas serão descontados da garantia, dos créditos a que a
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente.
17.14 O prazo para pagamento, na eventualidade das irregularidades acima apontadas, terá seu termo
de inicio somente a partir do momento em que as mesmas sejam sanadas.
17.15 Nos atrasos superiores a 30 (trinta) dias a Nota de Empenho poderá ser cancelada e o contrato
rescindido.

17.16 Para fazer uso das sanções aqui tratadas, a Administração considerará motivadamente a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Empresa vencedora,
graduando e ponderando a sua (in)aplicabilidade, caso admitida a justificativa apresentada em defesa
escrita.

18.0. DA FISCALIZAÇÃO
18.1 Caberá a fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto
às quantidades e qualidade dos serviços, fazendo cumprir todas as disposições da Lei, do processo de
licitação e do respectivo contrato, que poderá:
a) Determinar que sejam refeitos os serviços, sem ônus para a Prefeitura, que já foram executados e
que não tiverem sido satisfatórios, de forma qualitativa e/ou quantitativa.
b) Exigir a substituição de qualquer empregado que, comprovadamente, negligencie ou tenha mau
comportamento durante o serviço, que solicitar propina, fizer uso de drogas ou bebida alcoólica,
faltar com a urbanidade para com os Municipes.
c) Exigir imediata retirada do serviço de qualquer trabalhador que não estiver usando uniforme
completo (ou EPI adequado ás suas funções), ou que venha a perturbar ou embaraçar a fiscalização, ou
ainda se conduzir de modo inconveniente ou incompativel com o exercício das funções que lhe forem
atribuídas, ficando isento de responsabilidade se disso originar-se quaisquer tipos de ações
judiciais, devendo o mesmo ser substituído no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;
d) Requerer a aplicação das sanções e penalidades previstas em termo contratual.
18.2 - A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção,
verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE;
18.3 - A existência e atuação da fiscalização do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade
única, integral exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto deste contrato;

19.0. DISPOSIÇÕES FIHAIS
19.1. As instalações auxiliares de apoio no Município não serão objeto de pagamento, devendo seus
custos integrar o BDI.
19.2. A supervisão e fiscalização própria da CONTRATRADA, necessária pata a execução dos serviços
rotineiros e não rotineiros, não serão objeto de pagamento, devendo seus custos integrar o BDI.
19.3. As demais obrigações contratuais das partes, garantia do contrato, demais penalidades e as
condições gerais de fiscalização e execução encontram-se na minuta de contrato que segue anexa.
19.4. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura, revogá-
la, no todo ou era parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado
ou anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação mediante ato escrito, fundamentado e
disponibilizado no processo para conhecimento dos participantes da licitação.
19.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório.
19.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados era qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado
ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o
tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
190.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitações.
19.8. Contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inicio e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na
Administração Municipal.
19.9. É facultada à Comissão de Licitações ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria ̂ nstar no ato da sessão pública.
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19.10. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de inabilitaçâo e/ou desclassificação.
19.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.

19.12. As normas que disciplinam este processo licitatório serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação, observando-se em qualquer caso os preceitos constitucionais
e legais aplicáveis a espécie.
19.13. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em jornal
diário de maior circulação no Município salvo o disposto no § 1® do art. 109 da Lei 8.666/93.
1914. A participação do proponente nesta licitação implica no conhecimento e na aceitação de todos
os termos deste Edital e seus Anexos.

19.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da
Comissão de Licitações em contrário.
19.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverão ser dirigidos a Comissão de Licitações.
19.17. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Licitações em conformidade com as
disposições constantes nas Leis citadas no item 1.1 deste Edital.
19.18. Recomenda-se às licitantes que estejam no local marcado com antecedência de 15 (quinze)
minutos do horário previsto para a Sessão de Abertura dos envelopes.
19.19. A proponente que vier a ser vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato, podendo exceder este limite no caso de supressões
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

19.20. No prazo de até 10 (dez) dias após a homologação/adjudicação do objeto, a licitante vencedora
será notificada para, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias a contar da NOTIFICAçAo, prestar a
garantia contratual, sendo condição para a formalização do contrato, procedendo ainda cora a
assinatura e devolução do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na legislação vigente e no presente Ato Convocatório.
19.21. Para assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar fotocópia autenticada do
contrato social da empresa e suas alterações, para possibilitar a identificação do(s) sócio(s),
proprietário(s) ou representante legal.
19.22. Caso a adjudicatária não preste a garantia e não assine e/ou não devolva o contrato assinado,
dentro do prazo de até 15 (quinze) dias da NOTIFICAÇÃO, poderá este órgão licitante, sem prejuízo de
aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes,
observada a ordem de classificação, se alternativamente, não preferir revogar a presente licitação.
19.23 O não atendimento da convocação por parte da vencedora para a assinatura do Contrato, ou a sua
recusa injustificada em assiná-lo, no prazo definido, configurará como descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-se a vencedora infratora á multa prevista na cláusula dezoito deste
edital.

19.20. Os recursos estão classificados para todos os itens, na seguinte orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.120 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1564.3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

15—.3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 990 - RECURSOS VINCULADOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1517.4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1519.4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSOS: 990 - RECURSOS VINCULADOS

20.0. FORO, COMISSÃO E ANEXOS
20.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o local da realização do certame, ou seja, foro da Comarca de Santa Rita/PB.
20.2. A integra de todos os textos legais citados neste Edital e seus Anexos poderá ser obtida por
solicitação através do e-mail informado no item 1.2.
20.3. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I - Modelo do Documento de Credenciamento;

Anexo II - Modelo da Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas ao trabalho do menor;
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Anexo III - Modelo de Declaração do item 6.4. - somente para as empresas registradas no Registro
Civil de Pessoas Jurídicas;
Anexo IV - Modelo da Proposta de Preços;
Anexo V - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica
Anexo VI- Minuta do Contrato;

Anexo VII - Projeto Básico

O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante
do Contrato, independentemente de transcrição.

Santa Rita/PB, 31 de maio de 2021.

I Heuaa Dias

Presidente - CPL/PMSR
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iUtEXO I

MODELO DO DOCUMENTO DE CBSDEHCIAMEHTO

(SM PAPEL TIMBRADO DA LICITAUTE)

TOMADA DE PREÇOS n." _/2021
A empresa Razão Social
,  estabelecida na endereço
,  era municipio/estado , inscrita no CNPJ sob n"

CREDENCIA o Sr(a). portador(a) da Cédula de identidade n°
inscrito no CPF sob n® , a participar da licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita (PB), na modalidade TOMADA DE PREÇOS, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, concordar ou recorrer das decisões,
apresentar recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

, era de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal

r



Página 13 de 4S

ANEXO IZ

143DELO DA DECLABAÇAO QUANTO AO CUMPRIMENTO

Â5 NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(Razão Social da Empresa) , inscrita no CNPJ sob n®
por intermédio de seu representante legal,

Sr(a) portadoría) da Carteira de Identidade
n" e do CPF n"

DECLARA, para fins no disposto no inciso XXXIII, do artigo 1°, da Constituição Federal, e no inciso
V do artigo 27 da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações, acrescido pela Lei n'
9.854/99, de 27 de outubro de 1999, que nSo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . (Observação: caso
afirmativo, assinalar a ressalva acima)

,  era de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO IZl

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ITEM 6.4

SCaCNTE PARA AS EMPRESAS REGISTRADAS NO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

(NOME DA EMPRESA) , CNPJ n° / - , com sede na , (endereço
completo) por intermédio de seu representante legal, para os fins da Tomada de Preços /2021
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabiveis, que: '
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a LEI Complementar
123/06 ou Sociedades Cooperativas, conforme art. 34 da Lei n® 11.488/07.
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento
ao art. 32, §2°, da Lei n° 8.666/93.

., em de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal
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ANEXO IV

MODELO DA PROPOSTA DB PREÇOS

{A SER APRESENTADO NO ENVELOPE N® 02, EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA).
Tomada de Preços: /2021
Data abertura: / /2021
Horário: horas: :
NOME DA EMPRESA:
C.N.P.J.:

ENDEREÇO:

FONE e FAX:

Dados Bancários: Banco/Agência/Conta
e-mail:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a partir da data estabelecida para entrega dos envelopes
n" 03 - "PROPOSTA DE PREÇOS".
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO: Conforme Edital.
LOCAL DE EXECUÇÃO: Conforme Edital.

ITEM OBJETO VALOR TOTAL

01

CONTKATAÇAO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, CX)NSERVAÇÁO E
RECCaiPOSIÇÀO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALBLEPÍPEDOS S AS7ÁLTICA EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RlTA/PB.

R$

ATENÇÃO: Os licitantes deverão indicar o BDI utilizado, bem como a composição unitária do mesmo.

de de 2021.

Local, data e assinatura do representante legal

L
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ANEXO V

HOOBLO DE DECLAKAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Nome) responsável legal da empresa:

CNPJ n"

Endereço

Fone:

Fax:

E-mail:

Declara que renuncia à visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços
constantes do objeto do Edital Tomada de Preço n® 005/2020, e o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos
os dados e elementos necessários á perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se '
por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da
empresa que represento.

Santa Rita, de de 2021.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

Carteira de Identidade:

Órgão Expedidor:

(Obs. Entregar com a documentação no envelope de Habilitação preenchido e assinado com cópia
autenticada da procuração se for o caso)
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AMEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /2021
PROCESSO AEM. N° 083/2020

TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2020

QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A EMPRESA VENCEDORA

DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS M°
005/2021, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA ABAIXO:

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA MUNICÍPIO DE SANTA RITA, sediâda à Rua
Virgínio Veloso Borges -, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, inscrito no Cadastro
Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o n° neste ato representado pelo
Excelentíssimo o Senhor inscrito no CPF/MF sob on.° e
do outro lado, a , inscrita no CNPJ/MF sob o n.° , cora
sede á , neste ato representada pela St (a). ,
inscrita no CPF/MF sob o n.® , doravante denominada CONTRATADA, tendo era
vista o que consta no Processo n® , referente a Concorrência n® , e em
observância ás disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações correlatas,
resolvera celebrar o presente instrumento, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA/PB B, conforme especificações técnicas e demais elementos técnicos constantes no Projeto
Básico.

1.2 - Será admitida a subcontrataçâo parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas condições
dispostas neste Contrato, era cláusula que trata da subcontrataçâo.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO

2.1 - Este contrato está vinculado a licitação TOMADA DE PREÇOS n® 005/2021.
2.2 - Sâo anexos a este contrato: os projetos técnicos básico e executivo, as especificações
técnicas dos materiais e serviços, a planilha orçamentária e o cronograma fisico-financeiro.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1-0 valor do Contrato á base dos preços propostos e aprovados é de RS ( ).

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A medição será apurada com base nas quantidades de serviços executados no periodo e a
aplicação dos preços unitários contratuais.
4.2 - Será medido somente o previsto, nâo sendo medidos serviços nâo solicitados previamente ou em
áreas nâo solicitadas.

4.3 - O item referente à instalação e manutenção do canteiro será medido do seguinte modo;
4.3.1 - A instalação de canteiro será medido após a completa instalação constante da composição de
preço da contratada.
4.3.2 - A manutenção do canteiro será medido em parcelas proporcionais aos percentuais
correspondentes ao valor dos serviços medidos em relação ao valor dos serviços contratados.
4.4 - O item mobilização e desmobilização será medido do seguinte modo:
a) 60% após completa mobilização dos equipamentos a serem alocados na obra;

b) 40% após a conclusão da obra.
4.5 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:
4.5.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado pela
Contratada.

4.5.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados no
periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.
4.5.3 - Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo cora o
modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também deverão ser apresentados os ensaios qualitativos
e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.
4.6 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades,
unidades, preços unitários, parciais e acumulados.
4.7 - No preço dos serviços devem estar incluídos todos os custos com material, pessoal,
controle tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir e comprovar o cumprimento das
especificações e demais custos necessários à execução do serviço e, salvo menção em contrário,
devidamente explicitada neste documento.
4.7.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social,
equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer
outros necessários á segurança pessoal;
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4.7.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade, ou de sua
responsabilidade, necessários á execução dos serviços;
4.7.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários á execução do
serviço;
4.7.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;
4.7.5 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto para o
canteiro como para a execução dos serviços;
4.7.6 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos os
demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado á vigilância do
serviço.
4.7.7 - Será retido 1,5% para o Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequenos Negócios - PDPN,
conforme dispõe o art. 7', inciso I, da Lei Complementar n° 22/2019, á exceção dos pagamentos
contemplados no inciso VII do Parágrafo único do artigo 7° da referida Lei.

CIÁUSUIA QUINTA - DO BEAJUSTAMENTO

5.1 - Nâo haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por ratões supervenientes, os
prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e, neste caso, o reajuste será realizado
conforme os procedimentos descritos a seguir:

a) O índice de reajuste será índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da
Fundação Getúlio Vargas, publicada na Revista da Conjuntura Econômica;

b) A data base adotada será a fixada para entrega da proposta;
c) Para o cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula: R = V x ((I - lo) /Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados;
I  - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente a data do reajuste (12 meses da data
base);

II - índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas,
publicada na Revista da Conjuntura Econômica, correspondente á data base.

5.2 - A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a
eventos físicos realizados a partir do 1® (primeiro) dia Imediatamente subsequente ao término do 12°
(décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de
acordo com a vigência do contrato.
5.3 - Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo
contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 1 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato."
5.4 - Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da contratada, os
contratos não serão reajustados.

CLÁUSULA SÉXIA - DOS PRAZOS

6.1 03 prazos máximos de execução dos serviços do presente Projeto Básico serão contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço.
6.2 Em atendimento as prioridades do Município, após a emissão da Ordem de serviço, a Prefeitura de
Santa Rita/PE através da Secretaria de Infraestrutura indicará quais localidades os SERVIÇOS DE
manutenção, conservação E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÃLTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB deverão ser inicializados.
6.3-0 prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 12 (doze) meses.
6.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.120 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1564.3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

15~.3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSOS: 990 - RECURSOS VINCULADOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1809.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1517.4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
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FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS PRÓPRIOS

PROJETO/ATIVIDADE:

15.451.1B09.2086 - CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
ELEMENTOS DE DESPESAS:

1519.4490.51 - OBRAS S INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSOS; 990 - RECURSOS VINCULADOS

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei n' 8.666/93, neste Contrato
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nSo acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação e será aplicada conforme os procedimentos descritos a
seguir;
b) Multa:

b.l) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme
procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir.
b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuçSo total ou parcial
da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir.
c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de até dois
anos;

d) Inçedinento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento do Registro Cadastral
do Município pelo prazo de até cinco anos;
e) 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 causados;
f) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública.

5.2 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no que couber, as disposições da Lei
n® 8.666, de 1993.
8.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará era consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado
o principio da proporcionalidade.
8.4 - As multas devidas e/ou prejuízos causados â Contratante serão deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Divida Ativa do Município e cobrados judicialmente.
8.5 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
8.6 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos,
acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas
neste Contrato:

a)Suspensao imediata pela Contratante, dos trabalhos no município em que se encontram;

b)Retençâo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a
Contratante e não cobertos pela garantia contratual.

8.7 - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n®
8.666/93, aplicara-se a este Contrato.
8.8 - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante
equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código
Civil.

Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo.
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir
indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da
indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.
8.9 - ADVERTÊNCIA: t o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer
obrigação, e será expedido pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento
do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:
8.9.1 - Quando a iicitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato, por um
período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo pata retirada ou assinatura;
8.9.2 - Quando a Iicitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou
ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do
vencimento do prazo para inicio da execução do objeto;
8.9.3 - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15
(quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Ctonograma Aprovado, não justificado pela
empresa contratada.
0.9.4 - Quando a Iicitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto deste Contrato,
sendo a advertência registrada e fundamentada em documento especifico.
8.10 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, por até 04 (Quatro) anos
8.11 - MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecuçâo do mesmo,
sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
8.11.1 - Nos casos de atrasos:

8.11.1.1 - Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%
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(nove virgula nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
8.11.1.2 - Até 0,66 % (zero virgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;
8.11.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de
entrega objeto da licitação;
8.11.2 - Nos casos de recusa ou inexecução:
8.11.2.1 - Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a
parte inadimplente;
8.11.2.2 - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do
objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
8.11.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8°, da
Lei n® 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido á Contratada a
oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3® do artigo 86 da Lei n® 8.666/93, observada a
seguinte ordem:
8.11.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
8.11.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
8.11.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
e.11.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá á Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, mediante a aplicação da fórmula
constante no subitem 4.8 deste contrato, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela CONTRATANTE ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado
em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de -
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
8.11.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
8.11.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) dias; e
8.11.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrança.
8.11.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da razoabilidade
8.11.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com
o obpetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver
gustificado interesse da CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas
as penalidades na forma do subitem 8.11.
8.12 - SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e
de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da CONTRATADA, de acordo com os
prazos a seguir*

(noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original
ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao
certame, qualquer fase da licitação; Hen-mence ao

\  ® ncitante, convocada dentro do prazo de validade de suaproposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou
fraudar na execução do Contrato.
8.12.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações,

licitação^ outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
q- Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e /'*%

qualquer das multas previstas no subitem 8.11 e não efetuar o pagamento,
a.12.4 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

" ? Setor responsável pelas licitações da CONTRATANTE, quando o descumprimento da obrigaçãoocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

de Despesas da CONTRATANTE, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase

o  o^jeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinaro Contrato ou qualquer documento hábil que venha substitui-lo.
8.13 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pela
refeitura Municipal de Santa Rita/PB, à vista dos motivos informados na instrução processual

94? 95 ê ^ que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
8.14 - As sanções previstas nos subitens 8.12 e 8.13 poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais em razão do Contrato:

sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
8.14.2- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
8.14.3- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar cora a Administração em virtude de atos
ilicitos praticados.
8.15 - É facultado à CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão tenç)orária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.

será dirigido ao Ordenador de Despesas do órgão CONTRATANTE, por intermédio da
autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
8.15.2- Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-
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á o do vencimento/ e considerar-se-âo os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário;
8.15.3 - Assegurado o direito â defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal,
a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo e.xtrato deverá ser publicado no
Diário Oficial do Município e no Diário Oficial da União, quando houver fonte de recursos também da
União, devendo constar:

8.15.3.1 - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.
8.13.3.2 - O prazo do impedimento pata licitar e contratar;
8.15.3.3 - O fundamento legal da sanção aplicada; e
8.15.3.4 - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da
Receita Federal.

8.15.4. Após o julgamento dois) recucsols), ou transcorrido o prazo sem a sua interposiçâo, a
autoridade competente pata aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por
sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no Cadastro do Município.
8.16 - Do assentamento em registros
8.16.1- Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Município e, se for o objeto
financiado com recursos da União, no Diário Oficial da União, as sançóes aplicadas com fundamento
nos subitens 8.1 e 8.2, as quais se formalizam por meio de simples apostllamento e/ou registro em
sistema, na forma do artigo 65, § 8°, da Lei n® 8.666/93.
6.15.2 - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgáo ou
na entidade.

8.17 - Da sujeição a perdas e danos
8.17.1 - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará
sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das
obrigações licitatórias.

CLÁUSULA KOKA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

9.1 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que
se fizerem necessários, até o limite de 25 I % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

9.2 - As supressões estarão limitadas a 255, entretanto aquelas resultantes de acordo celebrado
entre os contratantes poderão exceder esse limite.
9.3 - Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na mesma
proporção do desconto ofertado pela contratada à época da licitação, ou seja, sofrerão redução
proporcional á diferença percentual original entre os custos unitários dos insumos e serviços
cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do õrgâo licitante.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da contratante, por acordo entre
as partes ou por razões de ordem administrativa;
10.2 - A Contratante poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de
qualquer interposiçâo judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos
motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos estabelecidos;

b) a sub-contrataçáo total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato;
c) a sub-contrataçáo parcial, sem a anuência da Contratante;

d) quando testar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado, por culpa
exclusiva do contratado;

e) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação â Contratante;
f) a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no

EDITAL.

g) o descumprimento das determinações emanadas da fiscalização, assim como as de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de faltas na execução das obras, anotadas na forma do SI® do art. 67 da

Lei n° 8.666/93;

i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

j) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a

execução do contcato;

1) as razões de interesse público, na forma prevista na Lei n° 8.666/93.
m) a ocorrência de caso fortuitc ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas anteriores, a
CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Contrato, com exceção do caso
previsto nas alíneas "1" e" m".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIQAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 - Além das estabelecidas no Edital, mais especificamente no item 8 "ESPECIFICAÇÕES DE CARÁTER
GERAL" do Termo de Referência, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da
contratada;

a) Providenciar junto ao t^EA^as Anotações de Responsabilidade Técnica - ABT's referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.® 6496/77, da Lei n' 5.194/66 e da
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Lei n® 12.378/2010;

b) Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o inicio dos trabalhos o plano de
execução e o ctonogtama detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade cora o
cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

c) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, com
páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA
anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à
Prefeitura, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente,
essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, também, a
data do registro;

d) Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços executados e em andamento,
entrada e saida de equipamentos, se for o caso, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas
ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.

e) Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo menos uma
visita semanal á obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS,
devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita;

f) Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante a execução dos
serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão
que for constatada;

g) Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, especificações e demais elementos
de projeto, bem como com as informações e instruções emanadas pela fiscalização da contratante;

h) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas
todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

i) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o
acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações e/ou
esclarecimentos que lhe forem efetuados.

j) Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas,
inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus
funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou
inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora;

k) Retirair do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os trabalhos do
contratado e/ou da Fiscalização;

1) Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a
incêndio, na forma das disposições em vigor;

m) Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira
mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos
serviços e obras, inclusive princípios de incêndio;

n) Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número,
qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo hábil nos
^ satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de

execução dos serviços e obras objeto do contrato;

recursos necessários à administração e execução dos serviços, inclusive os destinados
ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato; vj.etem a

q) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não

cumorim^ro^ri^ Instrumento, resultante da execução do contrato, responsabilizando-se pelo fielc^primento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em

con^ráto^-^'' pessoal alocado nos serviços e obras objeto do ^
r) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros

exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente

oSe" d^o Srato,^ " ® jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras
taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que

vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e obras;
expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade de qualquer

trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante;
u) Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e

obras, registrando-as no Projeto "Como Construído" (As Built);
V) submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de

® equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto dodevendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e
condições estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato;

w) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação e montagem de
Con^râtânt^ com^o e equipamentos, elaborados com base no projeto fornecido peloContratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, elevadores, instalações elétricas
hidráulicas, mecânicas e de utilidades;

previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano de

do^ trLalhos"^^*^"^ ̂  obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento
y) Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos métodos construtivos

originalniente previstos no plano de execução dos serviços;
z) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização,

as suas expensas, no total ou era parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

h
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2.1) Caso a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB execute esses reparos, a contratada pagará pelos
mesmos, independentemente das penalidades cabiveis, valor em dobro dos custos desses serviços
constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados;
aa) Comunicar imediatamente á Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário
que ocorra no local dos trabalhos;

bbl Submeter â aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
cc) Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios,
exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos;
dd) Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do
local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;
ee) Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de operários empregados na
execução do contrato, bem como comprovações dos encargos complementares (vales-transportes,
refeições mínimas, cestas básicas, equipamentos de proteção individual-EPl, ferramentas manuais,
uniformes de trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados.
ff) Solicitar a anuência da Prefeitura Municipal de Santa Kita/PB no caso da necessidade da
subcontrataçâo e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das
subcontratâções, disponibilizando pata fiscalização a documentação da subcontratada, que demonstre
que cumpre os requisitos de qualificação técnica exigidos neste Instrumento;
gg) Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos,
gás, energia elétrica e telefones;
hh) Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços
públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal
(Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros [Prevenção e Combate a Incêndio), as
concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as
concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás Combustível) e
COHAMA ou õrgâo estadual competente (Licença Ambiental de Operação - LAO);
ii) Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal,
máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas
as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza;

11.2 - Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo
dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeições que
se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

11.2.1 - Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custes decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.
11.3 - A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os
atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidáiiedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos
serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em
vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SBGUHDA - DAS OBRIGAÇÕES DA COHTRAIANTB

12.1 - Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, constituem
obrigações da contratante:

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e
concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução dos serviços e obras,
como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate
a Incêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia
Elétrica e de Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações
Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença
Ambiental de Instalação - LAI);

b) Providenciar o projeto executivo antes do inicio das obras ou emitir autorização expressa, com a
devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado concomitantemente com a
execução da obra;

C) Manter desde o inicio dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério
exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar
necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura formal, com páginas
numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comunicações que tenham
implicação contratual.

e) Emitir ordens de inicio e de paralisação dos serviços;
f) Liberar as áreas destinadas ao serviço;
g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro;

h) Proceder ás medições mensais dos serviços efetivamente executados;
1) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços
aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato, ou seja, que forem
regularmente liquidadas;

j) Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do contrato e no caso de
não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execução
e/ou aplicar as sanções previstas neste Instrumento e no art. 37 da Lei n® 8.666/93;

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipuladas neste
Instrumento.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante da Contratante, para este firo especialmente designado.
13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração,
e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das
cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares.
13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, sâo atribuições do fiscal de obra:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas
fisico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (cora todos os anexos, inclusive as planilhas
de composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de
ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos
aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc.
b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela
Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construção Civil -
PGRCC com os requisitos exigidos pelo COHAMA, através da Resolução n® 307/2002 e, sendo a obra
realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei n® 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso
contrário, não incidirá os efeitos da aludida norma.
e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções
necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes á prioridade ou seqüência dos serviços e obras em
execução, bem como ás interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de
outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas,
elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no minimo, os seguintes elementos: data, nome e
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem
tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões;
h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a
verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros,
definições e conceitos de projeto;
i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos
estabelecidos e demais obrigações do contrato;
j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção
individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos
trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e
saúde no trabalho;

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento
dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato,
registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões;
1) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade
com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;
m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de
qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;
o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis,
fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e
aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional,
autorização pata substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução
dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização.
Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através dê
correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências;
q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às
instâncias superiores;
r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as
respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas
memórias de cálculo bem como, conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela
Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os
componentes;

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa
técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos;
u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer
técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas,
v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação
da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao
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andamento dos trabalhos;

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares.
x) Verificar e aprovar os desenhos "como construído" elaborados pela Contratada, registrando todas
as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras
efetivamente executados. Qualquer auxilio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos,
Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, nâo
poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras;
y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saida de
equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas
ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;
z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato.

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectivaísj Anotaçâoís) de Responsabilidade
Técnica (ARTs) da fiscalização.

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item nSo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere â Contratante responsabilidade solidária, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este contrato.

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis.
13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como
se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao dirigente
da Prefeitura, poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura
através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado.

14.2.1- O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no
texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo recebimento.
b) os serviços apresentarem NÁO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os
serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos para correção, que não
poderão ser superiores a 90 dias.

14.2.2- Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos catálogos,
folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive certificados de garantia;
14.2.3- A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo â fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante designará uma
comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
14.4 - É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITO, a
apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Oêbito-CND;

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, nâo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.
14.6 - Após a assinatura do TERMO de RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela CONTRATADA
será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de
paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por
escrito de tal decisão.

15.2 - Se a contratada, por circunstância de força maior for impedida de cumprir total ou
parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à CONTRATANTE.
15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurem
por 10 (dez) dias ou mais, a contratante poderá suspender o contrato, pelo periodo necessário â
solução do impasse, cessando nesse periodo às obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas
pela fiscalização da CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA.
15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, quaisquer
das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato.

15.5 - As despesas realizadas durante o periodo da paralisação e aceitas pela fiscalização serão
pagas na primeira mediação de reinicio dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízos das exigências referentes aos pagamentos, no que couber:

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam realizadas (ex:
vigilância, desmobilizaçâo eVas relacionadas com a manutenção do canteiro);
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b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex; notas fiscais, recibos, folhas de pagamentos devidamente
assinada pelo empregado, guias de encargos, etc);
c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data;
d) Outros que a fiscalização considerar necessários.
15.6 - A justificativa mencionada no item anterior "a" deve explicitar as razões técnicas e/ou
legais da execução dos serviços durante a paralisação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA 6ABANTIA DO CONTRATO

16.1 - A garantia de execução deste contrato eqüivale ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, ou seja, a R$ ( ). Foi prestada na modalidade

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor
valor a que se referem as alineas "a" e "b" do § 1° do artigo 48 da Lei n" 8.666, de 1993, será
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual â diferença entre o
menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.
(b)No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi depositado,
inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do CONTRATANTE, (c) Caso a opção
foi titulos da divida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escriturai, 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.
(d) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade
durante a vigência do contrato, (e) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá
constar expressa renúncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Código Civil, (e) O gestor do
contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos a essa
exigência.

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensação de prejuizo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta
deverá proceder á respectiva reposição no prazo de Prazo Reposição (Prazo Reposição Extenso) dias
Úteis, contddos dâ data em (jue tiver sido notificada.
16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a
cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, a garantia por
ela prestada será liberada ou restituida em até 30 (trinta) dias e, quando em dinheiro, será
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos â Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 - Será admitida a subcontrataçâo dos serviços listados no quadro a seguir, se previamente
aprovada pela FISCALIZAÇÁO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante
contratada, antes do inicio da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua
habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.
18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação

pertinente.

18.3 - A c:ONTRATADA deve Informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração do endereço
comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de
correspondências, comunicados, notificações dentre outros. ' i

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer
objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quaisquer tipos de
comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegera o Foro de Santa Rita/PB.
19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e

três testemunhas arroladas.

Santa Rita, de de 2021.

CCntTRATANTE

CONTRATADA
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TESTEMUNHAS:

1)
CPF n®

2)

CPF n"
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WíEXO VII

PROJETO BÁSICO

Contratação de empresas para MftNUTEHÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECCWPOSIÇÀO DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALBLEPIPEDOS E ASPÂLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB, segundo âs condições
previstas neste Termo.

O objetivo da presente contratação são serviços de Manutwi£ao_£_^onserva£ào_©_^âcugera2âo^ e
por lei obrigação da PMSR baseado no principio básico da Administração de preservar o Patrimônio
Público sob sua responsabilidade, desta forma, os serviços a serem contratados são de natuzaza
continuada « corriqueiros.

2 - JUSTiPTraTTva

Santa Rita é um município brasileiro localizado na Região Metropolitana de João Pessoa,
estado da Paraiba. Sua população em 2016 foi estimada pelo IBGE era 135.915 habitantes distribuídos
em 725 km' de área. Nas últimas três décadas a cidade vem tendo um expressivo crescimento urbano, o
que, além da prosperidade econômica, trouxe também problemas sociais e de urbanização. Em virtude de
seu distrito industrial, atualmente o município è detentor da quarta maior economia do estado, apôs
a capital, Campina Grande e Cabedelo.

A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços públicos responsável dentre outros
serviços por executar os serviços de construção, ampliação, reforma e/ou recuperação das obras
públicas municipais" conforme Artigo 44, Parágrafo IX do código da Lei Complementar 16/2018 do
município de Santa Rita-PB.

O Município da Santa Rita/PB conta com uma extensa malha viária que carece de constante
manutenção, com o término da vigência do contrato anterior dez/2020, e, aproveitando o período sem
chuvas, A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB através da Secretaria de Infraestrutura através deste
novo projeto básico cujo objeto é.

A  realização da licitação para a contratação dos serviços de Manutenção
(Conservação/Recuperação) em diversas ruas do Município de Santa Rita, decorra do fato da
necessidade urgente da Administração de contratação destas obras que influem diretamente na
segurança dos usuários e cujas características enquadram-se nos requisitos fundamentais para a
utilização desse sistema.
Através desta intervenção a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB realizará MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO
E RECOiPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASPÂLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA /PB, contemplando desta forma, a malha viária do Município, que possui 36 bairros na zona
urbana e 48 distritos e subdistritos e localidades municipais, inclusive zona rural.

BAIRROS DO município DB SANTA RIXA

Zona Sul Zona Horta Zona Oesta Zona Lasta

Zona Rural

(principais
distritos)

Aguiarlândia Aguiarlândia Açude
Várzea

Nova
Lerolândia

Bairro dos

Municípios

Distrito

Industrial Icolado

as 4 partes)

Alto das

Populares
Alto dos

Eucaliptos
Cicerolândi

a

Boa Vista e Bairro

do Planalto
Jardim Miritânia Santa Cruz

Augustolând
ia

Forte Velho

Heitel Santiago
Alto dos

Eucaiyptos
(Cosibra)

Centro Castanheiro Bebelãndia

Jardim Carolina Liberdade
Loteamento

Nice

Flaviano

Ribeiro
Livramento

Jardim Europa I,
II e III
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e de Cima)

Marcos Moura Bairro do Cercado

Flaviano Ribeiro

Filho

Loteamento Novo
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Sol Nascente
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Página 29 de 46

Os serviços objetos deste projeto básico totalizam RS 2.547.069.38 fPoia milhões guinhentos
e quarenta b sata mil oitenta a nova reais e trinta e oito eantavosl cora preços unitários referente
ao mês de fev/21.

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

3.1 - REQUALIPICAÇÃO VIÁRIA
TRECROS HOíOGÊNEOS

O tipo de e.xecucáo a ser aplicada está associada as condicdes da via de rolamento constatadas.

Solução Descrição

Tipo 1
EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM

PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
inclusive recomposição de camada granular

Tipo 2 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, rejuntado Com argamassa com
aproveitamento do paralelepipedo inclusive recomposição de camada granular

Tipo 3 EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÂLTICO (ÜSINAGEM PRÓ? M3
USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020

inclusive recomposição de camada granular

Detalhamento do serviço

a) SOLUÇÃO TIPO 1
Esta solução de projeto consiste na execução de recomposição de pavimento flexivel com EXECUÇÃO DE
TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO
lUSINAGEM PRÓPRIA) E PINTORA DE LIGAÇÃO inclusive recomposição de camada granular.

Pista de Rolamento:

•  Demolição de pavimentação asfâltica degradada com utilização de martelo perfurador ou manual,
para obter uma superfície geometricaraente homogênea, delimitando o "pano" a ser recuperado.

•  Correção dos pontos críticos no pavimento através da recomposição de sub-base (borrachudo -
quando for o caso );

•  Execução de PINITURA DE LIGAÇÃO gatantindo-se a taxa de aplicação da norma;

•  Execução de camada asfâltica com PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-IC garantindo-se uma
espessura miniraa e atendendo-se a especificação de camada existente;

b) SOLUÇÃO TIPO 2
Esta solução de projeto consiste na execução de recomposição de pavimento semi-flexivel com
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, rejuntado com argamassa com aproveitamento do paralelepipedo
inclusive recomposição de camada granular.

Pista de Rolamento;

Demolição de pavimentação em paralelepipedo degradada.

•  Limpeza do paralelepipedo retirado para fins de reaproveitamento;

•  Correção dos pontos críticos através recomposição de sub-base (borrachudo - quando for o caso)

•  Base de pavimentação em colchão de areia (material de jazida previamente aprovada)

•  Reassentamento de paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa 1:3.

o  SOLUÇÃO TIPO 3
Esta solução de projeto consiste na execução de recomposição de pavimento flexivel com EXECUÇÃO DE
TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÂLTICO (ÜSINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIOAÇÃO, inclusive
recomposição de camada granular.
O pavimento a ser corrigido deve ser retirado de forma que a vala ou buraco resultante da operação
tenha forma geométrica com ângulos retos bem definidos. Os cortes devera ser feitos a uma distância
de no minimo 20 cm da borda do buraco avançando na parte não afetada. Para o corte do pavimento
poderá ser utilizado serra ou rompedor (pneiunático ou elétrico) .



Página 30 de 46

Deverá ser procedida a recomposição da base, com o lançamento de material de regularização e
compactação mecânica com profundidade mínima de 20 cm, a fim de se obter uma superfície propicia
pata receber a camada de recomposição asfàltica devendo manter as mesmas características da base
original.

No caso da escavação ter atingido a camada de reforço e o subleito, a reconstrução deverá ser
feita com material granuiar solto, de acordo com as seguintes instruções:

a) Serão colocadas camadas de solo selecionado com espessura máxima de 20 cm, compactadas a
100% PN;

b) A compactação das camadas deverá ser realizada através de processo mecânico ou
hidráulico;

c) A pintura de ligação deverá ser executada, com caneta de aspersâo e pulverizada, visando
garantir uma taxa de aplicação atendendo as normas vigentes de pavimentação (DNIT/DER -
especificaçâode serviço 145/2012), sobre toda a camada de base, de forma uniforme nas paredes
laterais e nas bordas.

d) O pavimento deverá ser recomposto no tipo de pavimento original. Deverá ser utilizado o
CBOO correspondente ao cimento asfáltico de petróleo (CAP) do tipo 50/70.

e) A CONTRATADA deverá acompanhar constantemente a tençeratura da massa de forma que ela
esteja sempre próxima da ótima para aplicação, evitando a sua aplicação abaixo da temperatura minima
exigida em norma;

f) Pata a compactação da mistura asfàltica, deverá ser utilizado o rolo compactador
vibratório. A placa vibratória somente deverá ser utilizada na compactação de buracos que apresentem
dimensões inferiores a 2 (dois) m' [metros quadrados).

g) A compactação deverá iniciar-se imediatamente após o lançamento da mistura na
temperatura de aplicação.

h) A fixação da temperatura de rolagem está condicionada á natureza da massa e âs
características do equipamento utilizado.

i) Deverão ser evitadas manobras ou mudanças de direção sobre superfície não completamente
compactada.

j) Todos os resíduos oriundos dos serviços e os materiais soltos que preexistiam dentro do
buraco deverão ser recolhidos pela equipe contratada e retirados imediatamente após a conclusão dos
trabalhos, não podendo permanecer no local após o fim da jornada de trabalho. Os resíduos não
poderão ser depositados em caçambas, nem serem descartados em terrenos baldios. Após a retirada dos
resíduos a via deverá ser varrida. Deverão ser tomadas todas as providências necessárias para que
não ocorra derramamento de óleo na via. A destinação final dos resíduos mencionados nos itens
anteriores ficará a cargo da CONTRATADA que deverá fazê-la conforme a legislação vigente;

Além do que estiver explicitamente indicado neste PROJETO BÁSICO de MMfUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS B ASFÀLTICA EM DIVERSAS RVAS DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA /PB, serão obedecidas, também, as seguintes Normas:

SERVIÇO

Arrancamento e remoção de paralelepipedos

Remoção manual da camada granuiar do pavimento

Base em coichâo de pó de pedra

Camada Asfàltica

Controle de Qualidade Estrutural das camadas de Pavimentação

Pintura de ligação com ligante Asfáltico

Transporte de material betumlnoso a frio

ESPECIFICAÇÃO

EP-PAV-01

DNIT E/OU DER/PB - ES

085/2006

DNIT E/OO DER/PB - ES

031/2006

EP -03

EP-PAV-02

DNIT/DER - 145/2012 ES

DNIT E/OÜ DER/PB -

145/2010 - ES

Deverão ser atendidos códigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos dos órgãos
Públicos e concessionárias que estejam em vigor e sejam referentes â execução doa serviços objetos
deste certame.

3.2 - Qualificação tãcnica do lieitetnte

Para a execução dos serviços previstos no presente termo, as empresas licitantes deverão
atender aos quesitos listados abaixo:\
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a) Qualificação técnica Profissional
Comprovação da licitante de possuir em seus quadros permanente, na data prevista para entrega

da proposta, profissional (is) de nivel superior ou outro (s) devidamente reconhecido (s) pelo CREA,
detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão (Ões) de responsabilidade técnica que comprove (ra) ter
o

(s) profissional (is) executado para Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas,
obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da presente licitação compatíveis
em características, quantidades e prazos.

O quadro abaixo indica os itens de serviços e parcelas de maior relevância com quantidades
minimas a serem comprovadas através de atestados pela licitante para os profissionais em

Item Descrição

1

Recomposição de pavimento semi-flexivel com PARALELEPÍPEDOS

2 Reconposiçâo da pavimento flexível com CBUQ

3 RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS

b) Qualificação técnica Operacional

Apresentar documento de comprovação de que a licitante tenha executado para Órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares as do objeto da
presente licitação compatíveis era características, quantidades e prazos, devidamente certificados
por órgão competente.

Apresentar Licença de Operação de Osina de Asfalto pata a confecção do CBUQ ( concreto
betuminoso usinado a quente), emitida pelo orgão ambiental competente no estado da Paraíba em vigor.
Se a licença não for de propriedade do licitante, deverá ser apresentada declaração de sua
disponibilidade assinado pelo proprietário (preferencialmente com reconhecimento de firma em
cartório), devendo ser anexada a respectiva licença de operação da usina de asfalto, autenticada.

b.l) Relação explicita e declaração formal de disponibilidade:
1) Caminhão com caçamba térmica - KIT TAPA BURACO;
2) Veiculo para transporte de pessoal;
3) Rolo compactador liso e de pneus;
4) Compactadormecânico tipo "sapo";
5) Placa vibratória;

6) Máquina policorte para corte de pavimento;
7) Martelete;

8) Compressor ar comprimido;

b.2) Declaração de disponibilidade de mão de obra composta no minio de;
1) 01 motorista;

2) 01 operador de rolo;c

5) 04 ajudantes;

b.3) A comprovação dos equipamentos e mão de obra poderá ser através de;
1) Declaração de disponibilidade em nome da licitante (itens - 3.2.b.l).

Os quadros abaixo indicam os itens de serviços e parcelas de maior relevância com
quantidades minimas a serem comprovadas pela empresa através de atestados pela licitante para cada
item:

Os serviços de Recomposição de pavimento semi-flexivel com PARALELEPÍPEDOS corresponde a
40,39% do custo projetado na CURVA ABC de serviços, perfazendo uma área total de 14.000 M'.

Os serviços de EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓP
M3 USINAGEM PRÓPRIA) E PINTORA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020, corresponde a 13,18% do custo projetado na
CURVA ABC de serviços, perfazendo uma total de 5.000 M'.

Conforme permite a Lei solicitamos 50% destes quantitativos para atestação técnica
operacional:

Item Descrição Und Qtde

Minima

%

sobre

total

1

Recoiçosição de pavimento semi-flexivel com PARALELEPÍPEDOS M2 7.000 50%

2 Recos^osição de pavimento flexível com CBUQ M2 2.500 50%

3 RECC»«POSIÇÃO DE BASE B OU SUB-BASE PARA REMENDO EM SOLOS M3 2.100 50%

Obsl:. Será admitido mais de um atestado, no entanto não será admitido o somatório de atestados para
se atingir a quantidade de um único item.

c) Apresentar prova de inscrição ou registro e com situação regular da empresa e dos
responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da
localidade da sede da empresa;

J
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d) Apresentar declaração (Ões) individual (is) de participação do pessoal técnico
qualificado para comprovação das exigências contidas na acima na(s) qual (is) o(s)
profissional (is) indicado(s) declare(m) que participará (ão), a serviço da licitante, dos serviços
objeto desta licitação e que autorize(m) sua(s) inclusão (ões) na equipe técnica que irá (ao)
participar na execução dos trabalhos.

e) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão de Acervo Técnico
(CAT) do(s) profissional (is) por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
registrada no CREA, em cumprimento ao Artigo 30, da Lei n» 8.666/93 conforme itens descriminados na
alínea "d" acima.

f) Deverá (ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou
da(s) certidão (ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e
término das obras/serviços; local de execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada;
nome do(s) responsável (is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional (is) e número(s) de
registro(s) no CREA; especificações técnicas dos serviços e os quantitativos executados;

g) Não serão aceitos atestados de fiscalização ou supervisão de obras/serviços;

h) Entende-se, para fins deste termo, como pertencente ao quadro permanente:

O Empregado;

0 Sócio.

Ic) A comprovação do vinculo erapregaticio do(s) profissional (is) relacionado na alínea "d",
acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde
conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

1) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação
de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. ^ 1
- A licitante deverá solicitar autorização a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso queira
trabalhar durante o período noturno ou aos domingos, estando sujeito â aprovação ou não da
autorização.

Apresentar declaração formal de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, bem como não emprega menor de 16 anos, nos termos da Lei 9.854/99 e Decreto Regulamentar
4.358/02. Em se tratando de menor cuja idade seja a partir de quatorze anos, este somente será
permitido na condição de aprendiz.

Apresentar Plano de Trabalho sucinto detalhando a estrutura organizacional que será adotada
pela contratada para a realização dos serviços, desde o nível gerencial até o nível de encarregado de
campo para cada tipo de intervenção caracterizada neste Projeto Básico, inclusive com os respectivos
quantitativos de pessoal.

-  À Prefeitura de Santa Rita cabe submeter o atestado (s) de capacidade técnica apresentados (s) à
diligencias necessárias afim de comprovar a veracidade das informações constantes nos mesmo, bem como
averiguar se o licitante tenha prestado tais serviços compatíveis era características e prazos, com o
objeto da licitação, considerando a especialidade profissional atendendo às parcelas de maior
relevância técnica. Na ocasião das diligencia os técnicos deverão observar a condição operacional da
empresa para realizar os serviços conforme especificações e prazos estabelecidos.

4  - VISITA Téc3n:c&

4.1 - A empresa deverá agendar uma visita técnica, de modo a elaborar seu orçamento baseado em
sua própria avaliação.
4.2 - A visita deverá ser previamente marcada com a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB na
Secretaria de Infra estrutura, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00, pelos telefones
disponibilizados no edital, devendo ocorrer até o último dia útil anterior a data prevista para a
fase de habilitação que compõe o certame.
4.3 - Por ocasião da visita será emitido pelo Eng® da Secretaria da Infra Estrutura da Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB, o Atestado de Visita e Recebimento de Informações Técnicas. Esse
atestado será juntado á Documentação de Habilitação, nos termos do Artigo 30, da Lei n® 8.666/93.
4.4 - A empresa deverá apresentar atestado de vista técnica que deverá ser realizada pelo
responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor da experiência
necessária, devidamente comprovada pelo CREA.
4.5 - A empresa poderá apresentar declaração de pleno conhecimento das condições do local dos
serviços (modelo em anexo) em substituição ao atestado de vista técnica, esta declaração deverá ser
assinada pelo responsável técnico ou profissional integrante do quadro técnico da empresa detentor
da experiência necessária, devidamente comprovada pelo CREA.

5  - IMPORMACÕES CERAI3 E ESPECÍPICAS

5.1 - Informações da caráter geral

5.1.1 - Os locais de ocorrências, os percursos de transporte, os métodos executivos dos
serviços de_MAin]TENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEOOS E ASFÁLTICA EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB serão disponibilizados pela Prefeitura Municipal de
Santa Rita/PB na oportunidade da visita técnica citada no item 5(cinco) deste termo. Na ocasião o
licitante deverá disponibilizar midia tipo Cd ou pen drive para adquirir copia dos arquivos
eletrônicos que compõem o referido certame.

5.1.2 - A contratada deverá providenciar a sinalização do local do serviço a ser realizado,
sespre garantindo plenas condições de segurança, sendo responsável por ssmeir todos os danos que ela,
porventura, venha a causar durante a execução dos serviços.
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5.1.3. O licitante vencedor obrigat-se-á a proceder às correções, à suas expensas, sem
qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB, de serviço executado que esteja em
desacordo com as especificações técnicas previstas neste edital, assim julgado por esta Prefeitura
Municipal de Santa Rita/PB por ocasião do recebimento do objeto.

5.1.4. Os insumos e produtos utilizados para o cumprimento do objeto deverão estar
acompanhados de laudo técnico de conformidade com as normas do DNIT E/OU DER/PB.

5.1.5. A contratada deverá apresentar traço da massa asfáltica conforme especificações
técnicas do DNIT E/00 DER/PB ou ainda especificações complementares constantes no projeto de execução
do pavimento da obra relacionada. A aplicação deste produto está condicionado a sua aprovação pela
Contratante.

5.1.6. Serão critérios de aceitação dos insumos e produtos asfálticos: temperatura máxima para
produção de massa asfáltica, temperatura minima de recebimento da massa no local de aplicação,
controle do teor de betume. Os itens relacionados deverão atender as especificações técnicas do DNIT
E/Oü DER/PB.

5.1.7. Os materiais e produtos em desacordo com as especificações técnicas do DNIT E/OU
DER/PB, não serão aceitos, cabendo a contratada a reposição do mesmo sem nenhum ônus para a
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.

5.1.8. O destino do material rejeitado e quaisquer despesas pelo descarta serão de
responsabilidade da contratada. Seguindo o que prescreva a Lei n' 12.305/2010, de 23 de dezembro de
2010, que institui a FMRS (Política Hacional de Residuos Sólidos).

5.1.9. Todos os materiais betuminosos serão fornecidos pela CONTRATADA e entregues no canteiro
de obras da contratada.

5.1.10. O transporte de insumos asfálticos deverá ser realizado por pessoal e equipamento
habilitados, em conformidade com a legislação vigente, inclusive a ambiental.

5.1.11. Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de
chuva.

5.2 - Informações da caráter especifico

5.2.1 - A Prefeitura Municipal de Seutta Rita/PB definirá as áreas de trabalho, os caminhos de
serviço e toda a qualquer peculiaridade relativa ao serviço.

6  - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 - Os prazos máximos de execução dos serviços do presente PROJETO bAsiCO serão contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço.
6.2 - Em atendimento as prioridades do Municipio, após a emissão da Ordem de serviço, a Prefeitura
de Santa Rita/PB através da Secretaria de Infraestrutura indicará quais localidades os SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB deverão ser inicializados.
6.2 - O prazo para realização de todos os trabalhos será de no máximo 12 (doze) meses.

7  - MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

7.1 - A medição será apurada com base nas quantidades de serviços executados no periodo e a
aplicação dos preços unitários contratuais.
7.2 - Será medido somente o previsto, não sendo medidos serviços não solicitados previamente ou em
áreas não solicitadas.

7.3 - O item referente á administração de obras será medido do seguinte modo em parcelas
proporcionais aos percentuais correspondentes ao valor dos serviços medidos em relação ao valor dos
serviços contratados.
7.4 - O item mobilização e desmobilização será medido do seguinte modo:

a) 60% após completa mobilização dos equipamentos relacionados neste PROJETO BÁSICO;

b) 40% após a conclusão da obra.

As eventuais despesas decorrentes de mobilização e desmobilização ocorridos em periodos chuvosos
correrão por conta da contratada.
7.5 - As medições serão liberadas de acordo com o seguinte critério:

7.5.1 - As medições dos serviços serão efetuadas mediante requerimento mensal apresentado
pela Contratada.

7.5.2 - O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades de serviços executados
no periodo e a aplicação dos preços unitários contratuais.

7.5.3 - Em toda medição deverá a Contratada apresentar os elementos demonstrativos de acordo
com o modelo que será fornecido pela Fiscalização. Também deverão ser apresentados os ensaios
qualitativos e quantitativos de acordo com as normas vigentes sem qualquer ônus para o Contratante.
7.6 - As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades,
unidades, preços unitários, parciais e acumulados.
7.7 - No preço dos serviços devem estar incluídos todos os custos com material, pessoal, controle
tecnológico exigidos pelas normas e necessários para garantir e comprovar o cumprimento das
especificações e demais custos necessários á execução do serviço e, salvo menção em contrário,
devidamente explicitada neste documento.

7.7.1 - Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social,
equipamentos de proteção individual, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer
outros necessários â segurança pessoal;

7.7.2 - Operação e manutenção de todos os veículos e equipamentos de sua propriedade, ou de
sua responsabilidade, necessários á execução dos serviços;
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7.7.3 - Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos necessários à execução
do serviço;

7.7.4 - Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral;

7.7.5 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos sistemas de distribuição, tanto
para o canteiro como para a execução dos serviços;

7.7.6 - Fornecimento, instalação, operação e manutenção dos equipamentos contra fogo e todos
os demais destinados à prevenção de acidentes, assim como de pessoal habilitado à vigilância do
serviço.

8 - ESPECIPICACÒES DE CARÁTER GERAI.:

8.1 - Não serão aceitos serviços em desacordo com as especificações constantes do presente
PROJETO BÁSICO.
8.2 - A concorrente deverá apresentar, no ato da realização do certame licitatório, anexa a sua
proposta, todas as composições de custos unitários que se referirem ao objeto deste termo, de acordo
com o modelo utilizado pelo SINAPI/PB; da mesma forma deverá ser apresentado um cronograma de
execução para cada um dos itens objeto desta licitação.
8.3 - Segundo o Manual de Custos Rodoviários do DNIT temos a seguinte definição:

Mobilização - a parcela de mobilização compreende as despesas para transportar, desde sua origem até
o local aonde se implantará o canteiro da obra, os recursos humanos, bem como todos os equipamentos
e instalações (usinas de asfalto, centrais de britagem, centrais de concreto, etc.) necessários ás
operações que ai serão realizadas. Estão, também, ai incluídas as despesas para execução das bases e
fundações requeridas pelas instalações fixas e para sua montagem, colocando- as em condição de
funcionamento. Como, de um modo geral, a desmobilizaçâo de equipamentos e instalações se faz a fim
de transportá-los para uma nova obra, não será prevista parcela especifica para este fim, com vistas /*\
a evitar dupla remuneração; ' 1
Canteiro e Acampamento - esta rubrica tem por finalidade cobrir os custos de construção das
^'^iíicações e de suas instalações (hidráulicas, elétricas, esgotamento) destinadas a abrigar o
pessoal (casas, alojamentos, refeitórios, sanitários, etc.) e as dependências necessárias à obra,
(escritórios, laboratórios, oficinas, almoxarifados, balança, guarita, etc.), bem como dos
arruamentos e caminhos de serviço.
8.4 - Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias a contar da data
de abertura das Propostas de Preços.
8.5 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos do serviço de transporte, carga,
descarga, seguro e quaisquer outras despesas de qualquer natureza, seja trabalhista, previdenciária,
e outras, para a execução do serviço.
8.6 - Não haverá qualquer tipo de ônus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB caso ocorra alguma
paralisação de serviço por motivos meteorológicos ou de força maior. Para tal avaliação de reparação
de eventuais reequilibrios contratuais será designada comissão da SEINFRA desta prefeitura para
despacho e parecer técnico sobre o assunto.
8.7 - Os percursos de transporte poderão, após consentimento da contratante, ser alterados de
acordo com a necessidade do serviço e atendimento às normas de segurança.
8.8 - Cada inicio de serviço será liberado após emissão da ordem de liberação de serviço pela
Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
8.9 - A Contratada deverá desenvolver condições de atuar simultaneamente em frentes diferentes
indicados pela prefeitura para atender as prioridades do Municipio, respeitando o CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO conforme ANEXO II no prazo determinado.
8.10 - A Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB se reserva o direito de executar serviços com os
seus próprios empregados, empregados de outras firmas executantes e com empregados dos serviços de
utilidade pública adjacentes, dentro dos limites do trecho contratado, durante a fase de construção. ^
A Executante deverá desempenhar seus serviços e colaborar com os empregados da Prefeitura Municipal
de Santa Rita/PB, de outras firmas executantes e dos serviços de utilidade pública, de maneira a
causar a minima interferência possivel. No caso de surgir uma diferença de opinião quanto aos
direitos respectivos das várias partes trabalhando dentro dos limites do trecho contratado, a
fiscalização decidirá dos direitos respectivos, com vistas a concluir, satisfatoriamente, os
serviços, em geral harmonia.
8.11 - A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quanto á qualidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação dos projetos
e especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do Contrato.
8.12 - A contratada deverá manter no canteiro de trabalho um responsável técnico, devidamente
habilitado, que terá a responsabilidade técnica e civil de execução em tempo integral do objeto a
ser contratado. O responsável técnico deverá estar sempre em contato com a fiscalização para prestar
quaisquer esclarecimentos sobre o andamento da obra, bem como da qualidade do material que estiver
sendo empregado.
8.13 - A contratada será responsável por todo o acompanhamento laboratorial, execução dos serviços
e recebimento de insumos, se comprometendo era apresentar os ensaios que se fizerem necessários, em
forma de relatório durante todos os meses de trabalho. A Fiscalização procederá seu próprio
acompanhamento laboratorial, independente da obrigação da contratada de apresentar os ensaios que se
fizerem necessários, em forma de relatório durante todos os meses de trabalho.
8.14 - A fiscalização deverá, sempre, ter acesso ao trabalho durante a construção e deverá
receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e mão-de-obra empregados
estão de acordo com os projetos e especificações. A inspeção dos serviços ou dos materiais não
isentará a Executante de quaisquer das suas obrigações para cumprir o seu contrato, como prescrito.
6.15 - Caso seja comprovada a má execução ou não atendimento às normas de projeto, os serviços
serão refeitos sem ônus a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB.
8.16 - As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos quantitativos e nas especificações,
inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo venham a ser julgados necessários pela
fiscalização, serão fixados em Ordens de Serviço, que especificarão as alterações feitas e os
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quantitativos alterados.
8.17 - Caso as alterações referidas no tópico anterior afetem o valor global do contrato ou
alterem o prazo contratual ou ainda, incluam preços novos não previstos anteriormente, a Ordem de
Serviço só poderá ser emitida com fundamento em apostila ou em termo aditivo ao contrato lavrado
entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita/PB e a Executante.
8.18 - A contratada deverá observar e cumprir o seguinte:

8.18.1 - Documentação:

8.18.1.1 - A contratada deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato. Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
relativa à execução dos serviços objeto desta licitação.

9.18.1.2 - A contratada ficará responsável pelo pagamento de registros, impostos, taxas
públicas, alvarás, multas, encargos sociais, seguros, publicações em diário oficial e outras
despesas legais decorrentes da execução do objeto contratado sob sua responsabilidade.

8.18.1.3 - Os serviços deverão obedecer traçado, cotas, seções transversais, dimensões,
tolerâncias e exigências de qualidade de materiais indicados nos projetos e nas especificações.
Embora as medições, as amostragens e os ensaios possam ser considerados como evidência dessa
observância, ficará a exclusivo critério da fiscalização, julgar se os serviços e materiais
apresentam desvio em relação ao projeto e às especificações. Sua decisão, quanto a seus desvios
permissiveis dos mesmos, deverá ser final.

8.18.1.4 - A contratada será responsável por todo o acompanhamento laboratorial, execução
dos serviços e recebimento de insumos, se comprometendo em apresentar os ensaios que se fizerem
necessários, em forma de relatório durante todos os meses de trabalho. Caso não seja realizado no
seu Canteiro de Obras, os ensaios deverão ser realizados em laboratório devidamente cadastrado junto
ao INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

8.18.1.5 - A contratada manterá no canteiro de trabalho um livro diário de obra para
formalizar as ligações com a fiscalização. No diário de obra, com folhas destacáveis, numeradas e em
três vias, conforme especificações do DNIT E/Oü DER/PB.

8.18.1.6 - A contratada será responsável pelas regularizações previstas em lei dos serviços
em questão junto aos órgãos responsáveis.

8.18.1.7 - A Resolução n" 1.024, do 2009, do Confea, a partir de 1° de julho de 2017,
tomou obrigatória a utilização do LIVRO DE ORDEM, em todo o território nacional, para obras e
serviços de Engenharia e Agronomia. Os livros de ordem porventura já existentes, tais como Boletim
Diário, Livro de Ocorrências Diárias, Diário de Obras, Cadernetas de Obras etc., em uso pelas
empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos, poderão ser admitidos como Livro de Ordem, desde
que atendam ás exigências da Resolução n° 1.024, de 2009, do Confea.

Serão, obrigatoriamente, registrados no livro de ordem (art.4° da Resolução n" 1.024, de

2009) :

I - dados do empreendimento, de seu proprietário, do responsável técnico e da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica;
II - as datas de inicio e de previsão da conclusão da obra ou
serviço; III - as datas de inicio e de conclusão de cada etapa
programada;
IV - posição fisica do empreendimento no dia de cada visita técnica;
V - orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificações;
VI - nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades e seus encargos,
com as datas de inicio e conclusão, e números das ARTs respectivas;
VII - acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

VIII - os periodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou
meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do
responsável técnico;
IX - nos serviços de Agronomia devem constar no Livro de Ordem as anotações referentes ás
receitas prescritas para cada tipo de cultura, bem como as orientações para aplicação dos
produtos receitados; e
X - outros fatos e observações que, a juizo ou conveniência do responsável técnico pelo
empreendimento, devam ser registrados.
Todos os relatos serão datados e assinados pelo responsável técnico pela obra ou serviço.
Na Paraiba, está disponível, no site do Crea-PB, modelo de Livro de Ordem de Obras e Serviços.

8.19.1 - Segurança:

8.19.1.1 - A contratada deverá manter todo o pessoal mobilizado na obra com
equipamentos de Proteção Individual, inclusive uniformes.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - é todo dispositivo ou produto, de uso
individual, utilizado pelo trabalhador, destinado á proteção de riscos suscetíveis de ameaçar
a segurança e a saúde no trabalho.

Os dispositivos a serem utilizados dependerão da atividade exercida, conforme
previsto era legislação especifica. A contratada deverá dispor, na quantidade necessária, dos
seguintes EPI:

- Proteção da cabeça; capacete;

-Proteção dos olhos e face: óculos de proteção (lente de policarbonato).

- Proteção dos ouvidos: protetores auditivos (tipo plug ou concha).

- Proteção dos membr^ superiores: luvas de proteção (de raspa ou de PVC) .



Página 36 de 46

-Proteção dos membros inferiores: calçados de segurança {botas e botinas).

- Proteção respiratória: máscaras de proteção respiratória.

Para sinalização deverão ser empregados coletes, punhos, vestimentas e faixas de
cores fosforescentes e/ou refietivas. Nos serviços móveis e situações de emergências, tais
como: serviços de medição, topografia, sinalização de solo, etc.., deverá ser obrigatória a
utilização do colete. Os sinaleiros {bandeirinhasl também deverão utilizar este dispositivo
em qualquer situação. Os dispositivos deverão ser confeccionados em material leve e arejado a
fim de proporcionar segurança e conforto ao usuário, nas cores laranja (fosforescente) e
branco, disposta em faixas horizontais e refietivas para uso noturno.

8.19.1.2 - Dispositivos de Segurança em Veiculos de Serviço - Todos os veículos
de serviço que necessitarem trafegar em velocidade reduzida ou permanecerem estacionados no
leito viário, mesmo que por espaços de tempo reduzidos, deverão estar equipados com
dispositivos de sinalização.

Para uso diurno deverão ser pintadas faixas horizontais e/ou verticais com no mínimo
0,05 m de largura nas cores laranja e branca em tarjas alternadas, tanto na sua dianteira
quanto na sua traseira.

No caso de utilização por periodo noturno as faixas deverão ser refietivas e os
veículos dotados de luz amarela intermitente em sua parte mais aita, ou portarem painel com
seta iluminada.

S-19-1-3 - Sinalização Provisória - Valem os elementos, características e
informações contidas no Manual de Sinalização de Obras de Emergências - 1996 do DNER

8.19.2 - Heio Ambiente:

8.19.2.1 - caberá a contratada providenciar todo e qualquer licenciamento,
outorgas e documentos exigidos por órgão ambientais a nivel municipal, estadual ou federal,
ou ainda aqueles previstos na legislação ambiental vigente para o cumprimento do objeto desta
licitação.

0.19.2.2 - A empresa contratada, caberão os encargos/multas provocados pelas
atividades, interferências e uso de materiais com irregularidades quanto á legislação
ambiental que por ventura sejam apontadas pelos órgãos competentes.

09 - PIAMILHA ORCAMEMTÁSTA

a) a planilha orçamentária deverá ser preenchida com os preços unitários para todos os itens
quantificados ( Conforme anexo I), assinada pelo responsável técnico da licitante, cujo nome, titulo
®  constar de maneira legível e clara (Lei Federal n» 5.194/66 e Resolução
n  118/73 - CONFEA)f sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
a.l) Na elaboração da Planilha Orçamentária, a licitante deverá utilizar os valores para Leis

sociais e BOI, de acordo com a natureza da sua proposta "desonerada" ou "onerada";
a.21 A licitante deverá declarar qual a natureza da proposta de preços a ser ofertada - natureza
desonerada ou natureza onerada, devendo apresentar sua proposta conforme método declarado Caso a
proposta apresente metodologia diferente da declarada, será imediatamente desclassificada
Juntamente com ais) planilhaís) de orçamento dos serviços, a licitante deverá apresentar memorial de
cálculo com a composição de cada um dos preços unitários oferecidos, de forma clara, bem explicita e
detalhados, sob pena de imediata desclassificação, não se admitindo preço simbólico, irrisório ou de
valor zero, observando o que dispõe o Parágrafo Terceiro do artigo 44, da Lei n. 0.666/93, limitando
os preços unitários e global, ao valor do preço orçamentário mais BDI.

Klelyson Keyller Batista Leite

Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos

rs

j
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ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPM. DE SANTA RITA/PB

OBRA ;MANUTENÇÃO. CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVWENTAÇÃO
EM PARAÍELEPPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE

SANTA RÍTA /PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM COCX60 DESCRiÇto

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

O DE OBRA INDIRETA

, . 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM
SINAPl ENCARGOS

,  93572- ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
SlNAPI COMPLEMENTARES

TAB Rff. (SINAP abr/21) (DER/PB ibr/jun 21) (ORSEfev/21)

UNID. QUMIT.
PREÇO UWT.
C/Bn(R$)

PREÇO TOTAL

<R»)
Ett 168.115,32

mês 6.x 16.442,46 19.992,(2 98.654,76 119.952.12

mês 12.x 3.3m,M 4.013.x 39.611,88 48.163.20

MOBnJZAÇAO I DESMOBILlZAÇÃa I CANTaRD

CANTEIRO DE OBRAS

Z1 ALUGUELCONTANER^SardWaNSTElEr mês 12

9.163,88

B.S3S.627.020.00

22
5824- CAMI^OTOCO.PBT16.0X KG. CARGA UTL

SINAPl MÃX
CH»n 127,12 154,57 5X,48 616,26

3  PAVIMENTAÇÃO RS 2.389.820,18

i

PLACA DE SNAUZACAO

101852 REãSSENTAMENTO DE PARALELEPPEDO,3.3 gifjy,.' REJUNTADOCOMARGAMASSACOM
APROVEITAMENTO DO PARAIELEPPEDO

im. 39.

m2 14.000.x

m3 2S0.X

12.403,77 15.463,78

364,83 460,24 14228.37 17.949,36

53,12 X,22 7436X.X 327.145,K

1046,59 1.304,78 261.647,50

E^OJÇÃO DE TAPA BIFWCO COM APUCAÇÃO
3.5 ' CE PRÉ MISTURADO A FRIO (USNAGEM

PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AFJ2/2D20

ESCAVAÇAO EM JA213A. PARA OBRAS DE

NFRAESTRUTURA, NOUUDO CARGA,

3.6 - p ■ DESCARGA E TRANSPORTE, EM SaO CE 1*
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HDRÁUUCA
CWT4KM

101622 - RECOAPOSIÇAO OE BASE E OU »JB6ASE
SNAPI PARAF^ElOOEMSaoS

1(2332- TRANSPORTE DE MATERIALASFALTICO, COM

SINAPl CAMNHÁO COM CAPAOOADE DE 2XXL

02999.00 FCWICtaiilENTO E TRANSPOfíTE DE CUENTO

129.682.x1.040,21 1.296,83 104.021,

19,87! B3.685,X 104.330,Xn)3 5.2S0.M

445.176.QX.I2t 105,X 357.084,m3 42X,X

|-CERPB|aSFALTICO(CAP SQI70)

02999.10 FORNEC-ETRANSP.DEEMULSAOASFÁLTTCA
- DER/PB (RM-1C)

... XB14- LMPEZA DE SUPERPICE COM JATO DE ALTA . ,nr»nn
SMAPÍ PRESSÃO. AF_Q4QQ19

2^3 ORSE- CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, ^ 3S00X
11912 COM MÁQUINA DE DISCO DIAMANTADO-REV O

1.21 1.51 3a4S2X X.014,X

3.883,67 4.X9,25 123.5X.71 155.786,15

4.344,61 41.982X 52.960,75

3.X9,X 3.871.x 64.455,X 81,311,16

1,73 9.730.

14,S9| 18,19 51.065,X

12.130,39

63.66274

R$ 2-547.089J8

O valor básico de referência para o serviço ê de ^
<Tuinhon

valor este que representa o òrsi^inento básico desta Prefeitura, acrescido de 0DI.

I
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ANEXOU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

OBRA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA /PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

niM CODIGO DESCRIÇÃG TOTAL

1,00 ADMINISTRAÇÃO DEOBRAS

MÃO DE OBRA INDIRETA

t.l
93565-

SINAPl

ENGENHHRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM

ENCARGOS
QTD FREQÜÊNCIA

PRAZO DA

OBRA
6,00

1,00 50% 12,00

meses

1.2
93572-

SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
QTD FREQÜÊNCIA

PRAZO DA

OBRA
12,00

1,00 100% 12,00

meses

2,00 M0B1L1ZAÇÃ0/ DESMOBIUZAÇÃO/ CANTEIRO

CANTEIRO DE OBRAS

QTD PRAZO DA

OBRA
TOTAL

2.2
10775-

SINAPI
ALUGUEL CONTAINER/ESCRITINCLINST ELEF 1,00 12,00 12,00

meses

2.1
5824-

SINAPI

CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KQ CARGA ÚTIL
MÁX. QTD

TOTAL DE

VIACEM
4,00

1,00 4,00
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3,00 pavi.mrstaçAo

QTD X VEZES TOT/VL

3.1 n398/OR

SE

PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO

DiaTAL0.90X 1.;0m. INCLUSIVE ESTRUTURA E

METALON 20 X 20 cm E ESCORAMENTO,

INSTALADA

47,00

'

BAIRROS E DISTRITOS

Zona Sul

Apuiarjânda 1.00 1.00 1.00

Bairro dos Municípios I.OO 1.00 1,00

Boa Visia e Bairro do Planalto 1,00 1.00 1,00

Heitel Santiaeo 1,00 1,00 1,00

Jardim Carolina 1,00 1.00 1,00

Jardim Europa I. II e 111 3,00 1.00 3.00

Loleamcmo Plano dc vida 1.00 1.00 1.00

Marcos Moura 1.00 1.00 I.OO

Flaviano Ribeiro Filho 1.00 I.OO 1,00

Lotearnemo Novo Bairro 1,00 I.OO 1,00

l.oteamento Verdes Mares 1.00 1,00 1,00

Nova Trindade 11 1.00 1.00 1.00

Nova Esperança 1.00 I.OO 1.00

Sol Nascente 1.00 I.OO 1.00

Tibiri I. lie 111 3,00 1,00 3.00

Zona Norte

Aauiarlândia 1.00 1,00 1.00

Distrito Industrial (colado as 4 partes) 1.00 1,00 I.OO

Jardim Mirãânb 1,00 1.00 I.OO

Alto ttos Eucalvpios (Cosibra) I.OO 1.00 1.00

Liberdade 1,00 1,00 1,00

Tibiri Fábrica 1,00 1,00 1,00

Vila Tibiri 1,00 1,00 1,00

Bairro do Cercada I.OO 1,00 1.00

Zona Oeste

Açude 1.00 1,00 1,00

Alto das Populares 1.00 1.00 1,00

Santa Cruz 1.00 1.00 1,00

Centro 1.00 1.00 1.00

Loteamento Nice 1.00 1,00 l.CO

Paraíso Tropical 1.00 1.00 1.00

Paulo VI 1.00 1.00 1.00

Zona Leste

Várzea Nova 1.00 1,00 1,00

Alto dos Eucaliptos I.OO 1.00 1.00

Auctusiolàndia 1,00 1.00 1.00

Castanheiro 1.00 1.00 1.00

Fiaviano Ribeiro 1,00 1,00 1.00

Mutirão 1.00 I.OO I.OO

Zona Rural (príncipaLs distritos)

Lerolândia I.OO 1.00 1.00

Cícerolândía 1.00 1.00 1.00

Fone Velho 1.00 I.OO 1.00

Bubclândia 1,00 1.00 1,00

l.Ivramento 1.00 1.00 1.00

Odüândia 1,00 I.OO I.OO

Ribeira (de BaL\o. do Meio e de Cima) 1.00 1.00 I.OO
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QTD X VEZES TOTAL

32
06.000.02

DER/PB
PLACA DE SINALlZACAO 39,00

BAIRROS E DISTRITOS

Zona Sul 10,00 1,00 10,00

Zona Norte 5,00 1,00 5,00

Zona Oeste 8,00 1,00 8,00

Zona Leste 8,00 1,00 8,00

Zona Rural (principais distritos) 8,00 1,00 8,00

3.3
101852-

SINAPI

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO,

REIUNTADOCOM ARGAMASSA COM

APROVHTAMENTO DO PARALELEPIPEDO
Ãrea(ni2) TOTAL

Enuiito díficii precisaro quantitativo para este item, pois
quando se làz necessário a execução deste serviço, não
se sabe aonde vai aparecer o defeito, buraco ou

14.000,00 14.000,00

mtperfeíções no pavimento e muito menos em que
porporção. Portanto, fica estimado cerca de 14.000 m2

para este serviço.

3.4
I0I8I0-

SINAPi

EXECUÇÃO DETAPA BURACO COM APUCAÇÀO
DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓP M3
USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE UGAÇÃO.
AF 12/2020

Área(m2) Espessura (m) volume (m3) TOTAL

Emuito dificD precisaro quantitativo para este item, pois
quando se làz necessário a execução deste serviço, não
se sabe aonde vai aparecer o defeito, buraco ou
imperfeições no pavimento e muito menos em que
porporção. Portanto, fica estânado uma área de cerca de

5000 m2 para este serviço.

5.000,00 0,05 250,00 250,00

3.5
I0I8II-

SINAPI

EXECUÇÃO DETAPA BURACO COM APUCAÇÃO
DEPRÉMISTURADOA FRIO (USINAGEM PRÓPRIA)E
PINTURA DE UGAÇÃO. AF 12/2020

Área(m2) Espessura(m) volume (m3) TOTAL

Emuito dificfl precbaro quantitativo para este bem, pois
quando se làz necessário a execução deste serviço, não
se sabe aonde vai aparecer o defeito, buraco ou

2.000,00 0,05 100,00 100,00imperfeições no pavimento emuito menos em que
porporção. Portanto» fica estimado cerca de 2000 m2 para
este serviço.
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3.6
101271-

SINAPI

ESCAVAÇÃO EM JAZIDA, PARA OBRAS DE
INFRA ESTRUTURA. INaUlNDO CARGA, DESCARGA

ETRANSTORTE-EM SOLODE UCATI3G0R1A COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DMT4KM

volume (rn3)
cmpolamento

(25%)

volume ftnal

(nt3)
TOTAL

Referenic ao Reasscnlamenlo de Paralclcpipcdo 2.800.00 025 3,500.00

Refercnica EiccuçSo de tapa buraco CBUQ 1.000.00 0.25 1.250,00

Reretcnic a Eítcuçác de tapa buraco PMF 400.00 0.25 500.00

5.251)4)0

3,7
101822-

SINAPI

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
REMENDO EM SOLOS

Área(m2) Espessura (m) volume (m3) TOTAL

Referente ao Reasseniamento de Paraiekp^cdo 14.000.00 0.20 2.»X).00

Referente a Eiccuçâo de tapa buraco CBUQ 5.000.00 0.20 1.000.00

Referente a Execução de tapa buraco PMF 2,000.00 0.20 400,00

4.200,00

3.8
102332•

SINAPI

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFA LTICO, COM

CAMfNHÀOCOM CAPACIDADE DE 20000L
volume (m3) (D) Distância (km) TOTAL

Referente a Bccuçào de tapa buiaco CBUQ 250.00 140 30.00 18.000.00

Referente a Ewcução de tapa buraco PMF 100,00 140 30.00 7.200.00

25,200,00

3.9
02.999,00-

DER/PB

FORNECiMEírrO ETRANSPORTE DE CIMENTO

ASFÁLTICOICAP 50/70)
volume (ml) (D) Toneladas

Ta>a

(%)

TOTAL

(lon)

Referente a Execuçüo de tapa buraco CBUQ 250.00 140 600,00 5.50 31.80

3.10
02.999.10-

DER/PB

FORNIT:. ETIWNSP. DEEMULSAO ASFÁLTICA (RM-
10

volume(m3) (D) Toneladas
Taa

(%)

TOTAL

(ton)

100.00 130 230.00 5.30 1119

3.11
01999.09-

DER/PB

FORNEC. ETRANSP. DE EMULSAO ASFÁLTICA (RR-
20

Ára(ni2)
ta.Qde

aplicação
!/m2

TOTAL

(ton)

pintura de ligação 21.000.00 1.00 21.000,00 21.00

3.12
99814-

SINAPI
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA

PRESSÃO. AF 04/2019
Ara(m2) TOTAL iii2

7.000.00 7.000.00

3.13
ORSE-

11912
CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/ CONCRETO,

COM MAqUINA DE DISCO DIAMANTADO - REV 0
Ára(m2)

largura média

(m)
(2onçr(m) TOTALm

7.000.00 2,00 3.500,00 3.500,00
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OBS.: Para efeito de cálculo para justificar as quantidades adotadas para o cálculo da planilha
orçamentária, foi estimado uma área para os itens seguintes:

ITEM SERVIÇO Área (m2)
101852-

SINAPI

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO, REJUNTADO COM ARGAMASSA
COM APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO 14.000,00

101810-

SINAPI

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇAO DE CONCRETO ASFÁLTICO
(USINAGEM PRÔP M3 USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO
AF_12/2020

5.000,00

101811 -

SINAPI

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇAO DE PRÊ MISTURADO A FRIO
(USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF 12/2020 2.000,00

É muito difícil precisar o quantitativo para os serviços citados, pois quando se faz
necessário a execução deles, nào se sabe aonde vai aparecer o defeito, buraco ou imperfeições no
pavimento e muito menos em que porporçâo. Portanto, fica estimado conforme quadro apresentado.
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ANEXO III - BDI 1;^
CÁLCULO DO BDI-Para Serviços i

RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO
♦ ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01*/. AC

• SEGURO + GARANTIA 0,40% S + G

• RISCO 0,56% R

♦ DESPESA FINANCEIRA 1,11% DF

• LUCRO 7,30% L

Sim TOTAL - FINANCEIRO EMPRESA 13,38% L

• DESPESAS FISCAIS ( PIS/ ISS / COFINS) 8,65% I

""

BDI =

j

1

24,67%

• CONFORME ACÓRDÃO TCU AC 2622 37 13 P-PLENÁRIO
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ANEXO ni - BDI

CALCULO DO BDI - Para rornecimento de insumos c eQuinamentos
Rl-SUMO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO ORÇADO
♦ ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,45% AC

• SEGURO+ GARANriA 0,48% S + G
♦ RISCO 0,85% R
* DESPESA FINANCEIRA 0,85% DF
♦ LUCRO 5,11% L

SUB TOTAL - FINANCEIRO EMPRESA 10,74% L

* DESPEJAS F ISCAIS ( PIS/ ISS / COITNS) 8,65% I

BDI = 21.59%

* CONFORME ACÓRDÃO TCU AC 2622 37 13 P-PLENÁRIO
1
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ANEXO V - ENCARGOS

SOCIAIS

T T

SMAn • CompDilçio ck Fikjívm Sectab €AI\A

f>AnA18A

I V i1-.- SSK,!-; • A M/U> Dt OBtUk

ro?.' Oí VJiiiRAçA^

Al MSS

ÁiL,.
AS UMM

A» SORM

.Lx. ■

AT &«(MCcMtr»AcM6Mrta»d«Tr

A9 SKDMQ

rTT.T-—

n Aua*» raMnnèMa

!R*.

•&

^-,- -ijfe^^TiawTTrQH

l.TíV -

01 BiitortWiwcltiteGng»A<ato>wGiMpe«

|»<iitWltip,Í||jiO»V|»A4BM»Aih^
TMm 2M% 1&.M« \/n6

T«al



( <

W99ft4Tt wmw mmtm wmmi

o  • üqr^i»»w: N

nc) ''unfta.*: f«j Ufct'

eiaSKT/* ovvt^
ac ox»f asfza.M''

riflti

C3t««:

«9u'^4sv ciaTW ao a ̂ aMvoi
•«m

««rzB

ERST
voyiusrovrTveaa eximiu a omaj

MOO

eioHa

toUOB^19 ODUir^'
Qiw»t3 c iti«arfOCT>u 1 QgKawsawpi

VSSS
mtma

XmSK >iWM»JWO3 0n—
«eo oauTfis> xiiiiriiurtii

MIM

•fiOZSi

wpnwutfimMww

go*>ia^c3ai

wütti^TOMWOOvnoMiyo
•I aoffiosfia T,wn9tm i»wr*ao

^awOCMIQH WbJWSWM»

_22SSSMSd-!B£5í2fiSBS2

ao «rsMpM

CB14 V ocrmim im ao ovOvoom
IP3 oawrx *rf*i ao grOfia:

Kzcc» t9 QT>^3evvuaM
a rrauoiM it»wr m «iM meww

oant^f eí*»cn acof^varwv

^^^^E022SSaj£!LSStíí2Hl
^x533mwB^ÕQÕ5BB5CBFr

Moo vMMmtv mo oouimii

^£3|Md2Sf«2££,SiSSSiâS&9L

ovovsnwM M r3r\4

vorTyxwi

OMOFmooa a or v « no^aju a

Mirwausa MUiaoi* WikiVOti^jcío
r miBOi wpomoiiMaiiooapv?»^

oyOai—awa

HLnacano OBBarB*i^ "himmü

wwa-xanemr
U«MS

'WSi

MMO ae onaufro

tMnSaeSiõa
acPMJMawpaTwasQgiooMwia 'JSSL

HDoaoan^yjfg:' b*w3cinwODia

SE

o2«4 nrMeoMan

•«*i«»¥i»«»i»;cMa»ríi»oas»nKBwwM3«»»i-i*«TíBoafciwiTTTrw»rf»ii nr^riviiHAM »eTtnc.MC>3W3<3r>«Kw«N03 oriwiirMvn ««k>

S^iM viwn 90 ̂Mrwtnn vwmjj^m

m oyfy

9» ap 9» eu;6çd


